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افتتاحـيـة

�ام عىل س�يدنا حممد وعىل آله  اة والسَّ احلمد هلل رب العاملني، والصَّ

ين. وصحبه وَمْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدِّ

وبعـــد:

فيرس » دائرة الشللؤون اإلسللامية والعمل الخيري بدبي - إدارة 

م إصداَرها اجلديد » يف ظالل آيات الثناء عىل الصحابة  البحوث « أن تقدِّ

النجبـاء: دراسـة حتليلية ُتعنَى بداللة اآليات عىل علـوِّ مقام الصحابة 

 ريض اهلل عنهم « جلمهور القراء من السادة الباحثني واملثقفني واملتطلعني 

إىل العلم واملعرف�ة. 

وهذا الكتاب دراسٌة متأنية مستفيضة تتناول بالشرح والتعليق معظم 

ما ورد في كتاب الله سـبحانه وتعالى من آيات الثناء واإلشادة وعالمات 

الرضا والقبول، لصحابة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص الذين صحبوه بإحسان، وساروا 

افتتاحيـــة
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على نهجه بإتقان، وترسموا خطاه بعرفان، فكانوا هداة لألّمة، ومصابيح 

لألئمة من بعدهم، فأكرم بهم من قادة، وأعظم بجيلهم من جيل.

وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نق�دم عظيم الش�كر والدعاء ألرسة آل 
مكت�وم حفظه�ا اهلل تعاىل التي حتب العلم وأهله، وتؤازر قضايا اإلس�ام 
 والعروب�ة ب�كل س�خاء، ويف مقدمته�ا صاحب السـمو الشـيخ حممد بن 
راشـد بن سـعيد آل مكتوم، نائ�ب رئيس الدولة، رئيس جمل�س الوزراء، 
حاك�م ديب الذي يش�يد جمتمع املعرف�ة، ويرعى البحث العلمي ويش�جع 

أصحابه وينهض بُطابه.

راج�ني م�ن الع�ي القدي�ر أن ينف�ع األم�ة هب�ذا العم�ل، وأن يرزقنا 
التوفيق والسداد، وأن يوفق إىل مزيد من العط�اء من أجل خدمة اإلسام 

وأهله.

 وآخ�ر دعوانا أن احلمد هلل رب العامل�ني، وَصىلَّ اهلل عىل النَّبيِّ األميِّ 
��د وعىل آله وصحبه أمجعني. اخلاتم سيدنا حممَّ

الدكتور سيف بن راشد اجلابري

مدير إدارة البحوث 
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بني يدي الكتاب

مح�دًا هلل، وص�اًة وس�امًا عىل نبيِّ�ه ومصطفاه من خلق�ه، وعىل آله 

وصحبه املرتسمني هداه، واملقتفني آثاره ريض اهلل عنهم .

أّما بعـــد:

عزيزي القارئ ... بني يديك كتاب ال ككل الكتب، ودراسة ال ككل 

الدراسات، إذ موضوعه من أرشف املوضوعات وأمهها، بل أخطرها، ال 

سيام يف هذا الوقت بالذات، وهذا العرص بالتحديد، العرص الذي اختلطت 

في�ه املفاهيم وتباينت أكثر من ذي قب�ل، لقلة أهل البصرية األلباء، وندرة 

احلذاق اخلرباء، ولفقدان ربان الس�فينة املاه�ر اخلبري، وهي تبحر يف موج 

متاطم، وختبط خبط عشواء.

ق النّاس وغربوا، وكتبوا وأطنبوا، ومدحوا وقدحوا، واجلباُل  لقد رشَّ

- كشأهنا - روايس ثابتات، وَمْن رامها بسوء يصدق عليه قول الشاعر:

بني يدي الكتاب
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ها وأْوهى قرَنُه الَوِعُل كناطح صخرًة يومـًا ليوِهنَــها      فلم َيِضْ

فالصحابة الكرام - رضوان اهلل عليهم - جبال احلق، كانوا وما زالوا 
ش�امة يف جب�ني الزمان، تيضء للس�ائرين، وهت�دي احلائرين، فه�ُم القمة 
السامقة يف ذرا املجد، التي ال تطاهلا قمة، مهام تطاولت، والقيمة اإلنسانية 
املتفردة يف سامء اخللد، التي ال تدانيها قيمة، مهام جتملت وتزينت، فقيمتها 
نابع�ة من ماحظة عني راعيه�ا ﴿ ڤ  ڤ    ڦ  ﴾ ]طه:39[، وروضها 
النضير اليانع يش�رق ويزهو من رعاية أنوار عيون حاديها، وقائد ركبها.. 
أعظ�م م�ن وطئ الث�رى، وهدى الورى، بن�ور بدا من أم الق�رى، فأضاء 
جى.. إّنه رس�وُل اهلل، منقذ البش�رية وهاديها، بإذن ربه، إلى ما  حالك الدُّ

يسعدها ويحقق لها أمانيها.

يق�دم لك هذا الكت�اب صورة مفصلة للفضائ�ل القرآنية الممتدة عبر 
الزم�ان، ل�ذاك الجي�ل الرّباني الفريد المتفرد، نس�يج وحده .. الذي نش�أ 
وترّب�ى وترع�رع ونه�ل وارتوى من سلس�بيل ع�ذب حديث�ه ملسو هيلع هللا ىلص ، وذاق 
وتذوق وَسِكَر من حال شهد رحيقه، ولطيف شمائله وُخلقه .. فقد كان 

خلقه ملسو هيلع هللا ىلص - كما قالت زوجه - : القرآن ، والقرآن يقول: ﴿ ڱ  ڱ     ڱ  
ں   ﴾ ]القلم:4[.. أعظم بها ِمْن شهادة له، ولمن تربى على يديه.

وكتبه: سيد املهـدي أمحــد

حمقق كتب أول بالدائرة 
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احلم�د هلل، أه�ِل الثناء واملج�د، وكلِّ عظمة ومَح�د، الكبرِي املتعال، 
املتف�رد باإلفض�ال، الذي خيلق ما يش�اء وخيت�ار، وَيقِس�م رمحاته بالليل 
والنه�ار، ويصطف�ي ِم�ن عباده َمن س�بقت هل�م منه احلس�نى، وجرت 
بس�عادهتم األقدار، فاصطفى برمحته أنبياء ومرسلني، ومائكًة مقربني، 
 وأصحابًا لرسله هم صفوة السابقني، وأتباعًا هلم بإحسان إىل يوم الدين 

﴿ ک  گ گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ ڳ ﴾ ]آل عم��ران: 74[، 
والّص�اة والّس�ام ع�ىل أرشف املرس�لني وخات�م النبي�ني ورمح�ة اهلل 
����د وع�ىل آل�ه الطيب�ني الطاهري�ن،  للعامل�ني، س�يِّدنا وموالن��ا حممَّ

وأصحاب�ه أمجعني .

أّما بعـــد: فإن اهلل تعاىل قد أثنى يف كتابه العزيز عىل أصحاب رسوله 
ملسو هيلع هللا ىلص ثناًء بالغًا، ووصفهم فيه بأكرم الصفات، وبنّي أنه تعاىل توىّل إعدادهم 

ليكونوا أهًا ملا وصفهم به . 

واملتتب�ع لكتاب اهلل تعاىل املتأم�ُل يف آياته جيد عنايًة إهلية واضحًة هبذا 

مقدمــــــة الكتاب
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اجلي�ل الرب�اين الفريد، جيل أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ال�ذي نزل القرآن 

بني أظهرهم، وترشفوا بصحبة وبرتبية من أرسله اهلل تعاىل رمحة للعاملني، 

وهي عناية تتناسب مع رشيف مقام نبيهم  ملسو هيلع هللا ىلص، ومع عظيم ما أعدهم اهلل 

تعاىل له : ﴿ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ﴾  ]اجلمعة: 2[.

ويق�ف املتأم�ل عىل ش�واهد عناي�ة اهلل تعاىل هب�م، من خ�ال إنزاله 

الق�رآن باإلجابة عن الكثري من أس�ئلتهم، ومعاجل�ِة الكثري من األحداث 

الت�ي تقع هلم، والثناِء عىل العديد من مواقفهم، وش�دِّ َأْزِرهم، وتذكريهم 

ه�م بمائكت�ه تقاتل  بنع�م اهلل عليه�م بإن�زال الس�كينة يف قلوهب�م، ومدِّ

معه�م، وحتذيرهم من عدوه�م، والتلّطف هبم، وتطييب قلوب بعضهم، 

والتخفي�ف عنهم فيام يصيبهم يف س�بيل اهلل، والدفاع عنهم، وكلها ألوان 

عديدة من العناية اإلهلية.

ونج�د الق�رآن الكريم رب�ام عاتب بعضه�م عند احلاج�ة، وربام أنذر 

واش�تد ع�ىل فريق منهم حتذيرًا هلم أن يس�لكوا س�بًا ُتْردهي�م، أو ال تليق 

هب�م، وتنبيه�ًا ملا قد يغيب عنهم، وتذكريًا بنعم�ة اهلل عليهم باهلداية، وبأن 

فيهم رس�وَله ال�ذي خصهم به ورشفهم بصحبته، ف�إذا هم به متبرصون، 

ومستجيبون تائبون، وكلُّ ذلك من تربية القرآن هلم، حتى يؤهلهم لرشف 

عبودي�ة اهلل تع�اىل العبودية اخلالصة، وحيقق فيهم إس�ام الوجه هلل تعاىل، 
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ويعده�م لتحمل أعباء الباغ مع رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص، وخافت�ه من بعده، ونرش 
اهلداية يف العاملني.  

ونج�د الق�رآن الكريم يزخ�ر أيضًا بآي�ات عظيامت يف الثن�اء عليهم 
عام�ة، والثن�اء عىل مجاع�ات منهم خاص�ة، فأثنى عليهم بأهن�م خري أمة، 
وأن اهلل تع�اىل أخرجه�م للن�اس، ووصف حاهل�م وصفًا يقت�يض الرضا 
عنهم، بل يرصح به يف آيات عدة كام حصل ألهل بيعة الرضوان وغريهم، 

كالسابقني األولني من املهاجرين واألنصار والتابعني هلم بإحسان.

ونجد القرآن ينَبِّه إىل ذكر أوصاف أصحاب رسوله  ملسو هيلع هللا ىلص  وشامئلهم 
يف الكت�ب الس�ابقة تنوهي�ًا  برشفه�م، وُيْثن�ي عىل صربه�م وجهادهم، 
ويثن�ي عىل ش�هدائهم، ويب�رش فريقًا عظي�اًم منهم بمغف�رة اهلل لذنوهبم 
وتوبت�ه عليهم، ويش�هد هلم يف مواط�ن كثرية بصدق اإلي�امن، وصدق 
املتابع�ة لرس�وهلم ملسو هيلع هللا ىلص، ويعدهم مجيعًا باحلس�نى- ووْع�ُد اهلل تعاىل حقٌّ 

ال يتخل�ف - كام جاء يف قوله تع�اىل: ﴿  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  
مب   خب   جبحب    يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی   ی   ىئی   ىئ      
ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  ﴾ ]احلدي�د: 10[. وذل�ك فضل اهلل يؤتيه 
من يشاء، وال يتوقف ثناء القرآن عليهم عامة أو عىل مجاعات منهم، بل 

يثني عىل أفراد منهم بأعياهنم . 

وهكذا رّشف اهلل تعاىل أصحاب رسوله ملسو هيلع هللا ىلص يف كتابه بآيات وبدالئل 
واضح�ات ل�كل ذي عين�ني، ونعم�وا بخصوصي�ة واضحة م�ن العناية 

مقدمــــــة الكتاب
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اإلهلي�ة، مل ينعم هب�ا غريهم جعلتهم خري أمة أخرجت للناس، وخري جيل 
عرفته البرشية.

ولّما كنا مأموري�ن بتدبر آيات القرآن الكريم، وتدارس آياته، وقوفًا 
ع�ىل الِعرب، ومعرفة ألح�وال أهل الفضل، ومس�رية أهل اإليامن التامس�ًا 
فًا  للقدوة احلس�نة فيهم، واس�تلهامًا للهداية من أحواهلم وس�ريهم، وتعرُّ
عىل أقدارهم، أحببت أن أمجع -قدر طاقتي- اآليات التي وردت يف فضل 
أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص والثناء عليهم، س�واء كان ذلك عليهم مجيعًا أو 
عىل مجاعات أو أفراد منهم، غري قاصد االس�تقصاء واالس�تيعاب، فذلك 
ماال طاقة ألحد به، ألن إشارات القرآن وإيامءاته ال تعد وال حتىص، وربام 

يظهر ملتأمل فيها ماال يظهر لغريه.

�زًا عىل  وق�د تناول�ت مجلة م�ن ه�ذه اآليات بال�رشح والبي�ان، مركِّ
مواط�ن اإلف�ادة من أق�رب طريق، ومس�تحرضًا - قدر الطاق�ة- ما تيرس 
يل من جهود الس�ابقني م�ن مفرسين، وحمدثني، ومتكلم�ني، وأصوليني، 
وبياني�ني، ولغوي�ني وغريه�م من َخَدم�ة الق�رآن الكريم، يف تن�اول هذه 
اآليات، ألس�تخلص مما ذكر هؤالء الك�رام الفوائَد والقواطع واللطائف 
فِهم بمزيد عناية رب العاملني. التي تدل عىل علو مقام األصحاب، وترشُّ

ويعلم اهلل كم تتبعت من مصادر جلمع هذه اآليات القرآنية حمل هذا 
البحث، ككت�ب فضائل الصحابة، وترامجهم، وكتب أس�باب النزول، 
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متحريًا انتقاء أصح ما ورد فيها إذ ليس كل ما ورد فيها ُمَسلَّاًم، وكذلك 
ما اعتمده املحققون عن�د االختاف��1، وتركت كثريًا من اآليات التي 
قيل إهنا نزلت يف حق بعض األفراد لعدم اس�تنادها إىل أحاديث أو آثار 
مقبولة بل هي شديدة الضعف أو موضوعة أو يف متوهنا نكارة أو غرابة 

كام نبه املحققون .

وتتبع�ت كذل�ك يف مجع هذه اآلي�ات الكثري من كت�ب العقائد وامللل 
والنح�ل، وكت�ب العقائ�د ع�ىل طريق�ة املحدث�ني، املعروف�ة ب�»الس�نة«،  
ومباحث اجلرح والتعديل يف كتب مصطلح احلديث، وكتب أصول الفقه، 
وأهم الدراس�ات احلديثة املتعلقة بفض�ل الصحابة ومكانتهم، إذ ال تكفي 
جمرد قراءة القرآن الكريم جلمع ذلك، فضًا عام اس�تفدته من آيات خال 
عمي يف مرشوع التفس�ري امليرس بدائرة الشؤون اإلسامية بديب، وعمي يف 

كتايب السابق: » من شواهد السنن واآلثار عىل مودة الصحابة األخيار «.

وغريض من هذا البحث هو الوقوف عىل شواهد علو مقام الصحابة 
عن�د اهلل تعاىل، من خ�ال كتابه الكريم اخلالد، ال�ذي ال يأتيه الباطل ِمن 
ب�ني يديه وال من خلف�ه، تعريفًا بعلو قدرهم، وطلبًا للس�ري عىل منواهلم، 
والتامس�ًا لرض�وان اهلل يف تعظي�م َم�ن عظَّم�ه اهلل، وتوقري َم�ن أكرمه اهلل، 
ولع�ل اهلل أن يرزقني ش�فاعة أحده�م، وليكون زادًا وذك�رى ملن أراد أن 
يتدبر رشيف أحواهلم، وزادًا أيضًا يف الدفاع عنهم - يف وقت نحن أحوج 

��1  سيأيت مزيد بيان لذلك يف مقدمة الفصل األول، ص 37.

مقدمــــــة الكتاب



في ظالل آيات الثناء على الصحابة النجباء 1�

ب عن ِحياض رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من خاهلم، وتوفيًة  في�ه إىل ذلك- ويف الذَّ
هلؤالء اآلباء الكرام ببعض حقوقهم .

وه�ذه اجلول�ة املباركة مع تدب�ر اآليات قد اعتم�دت فيها عىل املنهج 
التحليي أللفاظ وتراكيب وسياقات اآليات، وربطها عند احلاجة بأسباب 
نزوهلا، مس�تنبطًا من ذلك الدالالت واللطائف والفوائد، واعتمدت فيها 

كذلك املنهَج التارخيي الذي يعتمد التوثيق يف كل ما حيتاج إليه .

وق�د اقتض�ت طبيعة البحث والغ�رض منه أن أنبه ع�ىل الداللة وإْن 
وضح�ت للكثريين، وكذل�ك أن أكثر النقول ع�ن املفرسين وغريهم من 
العلامء يف مواطن كثرية تأكيدًا عىل أن ذلك هو فهمهم، وأين يف هذا العرض 
واالس�تنباط تابع هلم، فضًا عّما يف عباراهتم من حبكة الصياغة، وضبط 

املعاين، وتعددها، وما فيها من ُشفوف أنوار الصدق واإلخاص.  

وقد س�بقني إىل دراس�ة فضائل الصحابة يف القرآن أفاضل، بعضهم 
اقتصد، وبعضهم توسع، ومن أهم هذه الدراسات احلديثة املنضبطة : 

�نة من فضائل الصحابة،  1- إحتاف ذوي النجابة بام يف الكتاب والسُّ
للشيخ حممد العريب التباين رمحه اهلل تعاىل.

2- صحابة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف الكتاب والسنة  لألستاذ الدكتور عيادة  
الكبييس . � رسالة ماجستري �.
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3- فضائل الصحابة يف القرآن لألستاذ سيد أمحد اهلاشمي. � رسالة 
ماجستري �.

4- عقي�دة أهل الس�نة واجلامعة يف الصحابة الك�رام، لنارص بن عي 
عائض حسن الشيخ. �رسالة دكتوراه �.

وق�د امتازت دراس�تي هذه - واحلمد هلل - عن الدراس�ات الس�ابقة 
ع يف مجع آيات الثناء والعناية،  �عىل ما فيها من علم وفضل وَسبق� بالتَّوسُّ
ويف ع�رض املعاين والفوائد والدالالت، وامتازت عن بعضها باالقتصار 
عىل ِذكر أوىل األقوال أو أصحها أو ما عليه أكثر املفرسين يف معنى اآلية، 
وَمْن نزلت يف حقه -وه�ذا يف األعم األغلب- وامتازت كذلك بالرتكيز 

عىل مواطن اإلفادة من أقرب طريق. 

وأس�أل اهلل ع�ز وجل القب�ول، وأن يتج�اوز عام وقع يف ه�ذا العمل 
م�ن خطأ أو جت�اوز أو زل�ل، وأن ينفعني ب�ه واملس�لمني، وأن جيعله نورًا 
وشفاعة يل يوم ألقى رب العاملني، وأن يغفر يل ولوالدي وأهي ومشاخيي 

واملسلمني.  

هـذا، وقـد قسـمت البحـث إىل: مقدمـة، ومتهيـد، ومخسـة فصول، 
وخامتة.

أّما املقدمة: ففي أمهية البحث وسبب اختياره، ومنهجي فيه.

مقدمــــــة الكتاب
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والتمهيـد: يف تعري�ف الصح�ايب، وطبق�ات الصحاب�ة ومراتبه�م، 
وعددهم، وبعض الفضائل التي ال يشاركهم فيها غريهم .

والفصل األول: يف ذكر مجلة وافرة من فضائل الصحابة والثناء عليهم 
يف القرآن الكريم إمجاالً ��1.

وه�ذا الفصل كاٍف إْن ش�اء اهلل ملن أراد أن يتع�رف عىل أكثر اآليات 
التي نزلت يف فضائلهم.

والفصل الثاين: يف ظال آيات الثناء عىل الصحابة عامة .

والفصـل الثالث: يف ظ�ال آيات الثناء عىل أصحاب املش�اهد منهم 
مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص .

والفصل الرابع: يف ظال آيات الثناء عىل مجاعات من الصحابة.

والفصل اخلامس: يف ظال آيات الثناء عىل أفراد من الصحابة .

اخلامتــة: واكتفيت فيها باإلش�ارة إىل عظيم فض�ل اهلل تعاىل عىل هذا 

��1 لم�ا كن�ت قد وقفت أثن�اء بحثي عىل آيات فيها ثناء عىل الصحابة، أو نزلت بس�ببهم، 
أو نزلت موافقة لرأي أحدهم، أو استجابة لدعائهم، وكل ذلك مما يعد من مناقبهم، 
أو آي�ات ت�دل داللة واضحة ع�ىل العناية هب�م ريض اهلل عنهم، وهي آي�ات كثرية لم 
آُل جه�دًا يف مجعه�ا، وكنت ق�د تناولت يف بحثي بعض هذه اآلي�ات أحببت أن أمجع 
ه�ذا ليحفظ، ولئا يفوت ذلك عىل الق�ارئ . فجمعته يف هذا الفصل األول من هذا 
الكتاب موثقًا معزّوًا إىل مصادره، لعل اهلل أن ييرس يل أو لغريي من الباحثني استكامل 

مجع ذلك، والكام عىل دالالته عىل فضل األصحاب ريض اهلل عنهم.
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اجلي�ل ال�ذي اخت�اره اهلل ع�ىل العامل�ني لصحبة نبي�ه ملسو هيلع هللا ىلص، وليكون أس�وة 
لألجيال الاحقة إىل أن يقوم الناس لرب العاملني .

وقد أحلقت بالكتاب الفهارس املعتادة، باإلضافة إىل:

- فهرس تفصيي باملوضوعات وأبرز الفوائد والدالالت يف اآليات.

- فهرس باآليات القرآنية الواردة يف الكتاب يف فضائل الصحابة وما 
جي�ري جمراه�ا،  فأذكر مواطنها يف الكتاب كل�ه، إال يف املبحث املخصص 
لرشحه�ا وتفصليه�ا فأذكره�ا يف املوط�ن األول في�ه فقط، وذل�ك لتعدد 
تكرارها فيه وتقس�يمها إىل مجل ومقاط�ع عدة . وما عدا ذلك من اآليات 

فهي آيات مساعدة يف البيان، و مل أجد كبري حاجة إىل فهرستها . 

- وأضف�ت أيض�ًا فهرس�ًا بأعام الصحاب�ة املذكوري�ن يف الكتاب، 
الذي�ن ورد أن�ه نزلت فيه�م آيات ثناء، أو ما جيري جم�رى الفضيلة، وهذا 

الفهرس والذي سبقه يعدان من فوائد هذا البحث.

- وأحلق�ت ب�ه كذل�ك فهرس�ًا باألئمة أصح�اب عي�ون األقوال يف 
الصحابة الكرام الواردة يف الكتاب ومواطن أقواهلم.

كلمة شكر واجبة:

وأخـرًا: فإين أتوجه بالش�كر إىل الّس�ادة العل�امء والزماء األفاضل 
بالدائرة وبقسم البحوث هبا، الذين تدارست معهم مسائَل يف هذا الكتاب 

فتفضلوا عّي بآرائهم وتوجيهاهتم السديدة.

مقدمــــــة الكتاب



في ظالل آيات الثناء على الصحابة النجباء 1�

وأخّص بالشكر والدعاء أستاذنا الكريم فضيلة الشيخ عبد العليم 
أبو ليلة كبري وعاظ بالدائرة، وأخي وزميي الش�يخ البحاثة/س�يد أمحد 
مجال نوارئي احلس�يني، وم�ن خارج الدائرة أخ�ي الدكتور حممد كامل 
ج�اد، ع�ىل تفضلهم بقراءة ه�ذا الكت�اب أو جّله، وعىل م�ا أفادوه من 

ماحظات قيمة.

وأخ�ص بمزي�د الش�كر والدع�اء فضيل�ة الش�يخ الدكت�ور قط�ب 
عبد احلمي�د قط�ب، مستش�ار الوعظ واإلرش�اد بالدائرة، ال�ذي قرأ هذا 
الكتاب تباعًا فام فتئ يشد عزمي ويفيدين بماحظاته وتوجيهاته القيمة .

وأس�أل اهلل تعاىل أن جيازي عني خري اجلزاء والدي ومش�اخيي الذين 
تعلمت عىل أيدهيم الكثري من فضائل وحقوق أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
والذين كانوا يغرسون يف تامذهتم حبَّ آل بيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه، 
ويوص�ون بمزي�د األدب معه�م، وكان لبعضهم األثر البال�غ يف توجهي 

للكتابة يف كثري مما خيص الصحابة ريض اهلل تعاىل عنهم .

واحلمد هلل رب العاملني .
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متهيد

 يف تعريف الصحابي وطبقات الصحابة 

 ومراتبهم وعددهم وبعض الفضائل اليت 

ال يشاركهم فيها غريهم

متهــــــيد
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أواًل: تعريف الصحابي:

تعريف الصحايب لغة:

ْحبة. والصحابة مج�ع صاحب، والصحابة  الصحايب مش�تق من الصُّ
بالفت�ح يف األصل مصدر الفع�ل َصِحَب، يقال: َصِحَبه َكَس�ِمَعه َيْصَحُبه 
، أي ع�ارشه��1. وس�مي به  �مِّ َصَحاَب�ًة بالَفْت�ح، وُيك�رَس، وُصْحَب�ًة بالضَّ

الشخص الذي صحب النبي ملسو هيلع هللا ىلص ��2.

» والصحب�ة يف اللغة يتحقق مدلوهلا يف ش�خصني بينهام مابس�ة ما، 
كث�رية أو قليل�ة، حقيقة أو جم�ازًا، يق�ول اهلل تع�اىل: ﴿   ی       جئ  حئ    
مئ ﴾، و﴿ ڤ  ڤ    ڤ  ڦ   ڦ      ﴾، وق�ال تعاىل: ﴿ ہ  

ھ     ﴾ وهو املرافق يف السفر أو الزوجة «��3.

��1 ينظر الصحاح للجوهري، ولسان العرب، والقاموس املحيط، وتاج العروس مادة � صحب �.
��2 ينظر رشح املحي عىل مجع اجلوامع 196/2 .

��3 د. فاروق محادة، يف مقدمة حتقيقه لكتاب فضائل الصحابة للنسائي ص 15. واآليات 
عىل الرتتيب: � سورة الكهف 34، 47، وسورة النساء 36 �.

متهــــــيد



في ظالل آيات الثناء على الصحابة النجباء 22

واللغ�ة ال تقي�د الصحب�ة بق�در خمصوص م�ن الزمن، يق�ول اإلمام 
أبو بكر الباقاين: » ال خاف بني أهل اللغة يف أن القول �صحايب� مشتق 
من الصحبة، وأنه ليس بمش�تق من ق�در منها خمصوص، بل هو جار عىل 
كل م�ن صح�ب غريه قلي�ًا كان أو كثريًا ... هذا هو األصل يف اش�تقاق 

االسم « ��1.

قال اإلمام السخاوي يف الصحايب: » وهو لغة يقع عىل من صحب أقلَّ 
ما يطلق عليه صحبة فضًا عمن طالت صحبته وكثرت جمالسته « ��2.

تعريف الصحايب اصطالحًا:

يقول اإلم�ام النووي رمحه اهلل: » اختل�ف يف الصحايب عىل مذهبني، 
الصحيـح: الذي قاله املحدث�ون واملحققون من غريهم: � أنه كلُّ مس�لم 
رأى رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ول�و س�اعة�. وهب�ذا رّصح البخ�اري يف صحيح�ه 

والباقون، وسواء جالسه أم ال.

��1 الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي � ص 69- 70 �.

ق�ال اإلم�ام النووي يف مقدمته ل�رشح صحيح مس�لم � ص �161 عقب ذكره كام 
الباق�اين: » ه�ذا كام القايض املجم�ع عىل أمانت�ه وجالته، وفيه تقري�ر للمذهبني 
وُيس�تدل ب�ه عىل ترجي�ح مذهب املحدث�ني، فإن هذا اإلم�ام قد نقل ع�ن أهل اللغة 
أن االس�م يتن�اول صحبة س�اعة، وأكثر أه�ل احلديث قد نقلوا االس�تعامل يف الرشع 

والعرف عىل وفق اللغة، فوجب املصري، واهلل أعلم «.
��2 فتح املغيث للسخاوي 8/4 .
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والثاين: واختاره مجاعة من أهل األصول، وأكثرهم : � أنه َمن طالت 
صحبته له ملسو هيلع هللا ىلص وجمالسته عىل سبيل الّتَبع �«��1. 

وذكر اإلمام السخاوي أن مذهب مجهور املحدثني ومجهور األصوليني 
وغريهم: أن الصحايب هو » من رأى النبي ملسو هيلع هللا ىلص حال كونه مس�لاًم عاقًا «. 
وذل�ك ل�رشف منزلة النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص ��2. وهذا الذي اخت�اره اإلمام اآلمدي ، 

وابن احلاجب ��3.

من تعريفات األئمة للصحايب:

وق�د عّرفه ابن حج�ر رمحه اهلل - وهو أش�هر التعريفات وأصحها - 
بقوله: » َمْن َلِقَي النَّبِيَّ صىلَّ اهللُ تعاىل عليه وآله وسلَّم مؤِمنًا بِه وماَت عىل 

ٌة ؛ يف األَصحِّ « ��4. َلْت ِردَّ لَّ اإلسام، ولو خَتَ

قال ابن حجر منبهًا: » ال خفاء برجحان رتبة من الزمه صىل اهلل عليه 
وآله وسلم، وقاتل معه، أو ُقتِل حتت رايته، عىل من مل يازمه، أو مل حيرض 
معه مشهدًا، وعىل َمن كلمه يسريًا، أو شاهده قليًا، أو رآه عىل ُبْعٍد، أو يف 

حال الطفولة، وإن كان رشف الصحبة حاصًا للجميع «��5.

��1 هتذي�ب األس�امء واللغات 173/2. وينظ�ر تفصيله يف: حتقيق مني�ف الرتبة للعائي 
�ص 33 وما بعدها�، وفتح الباري 3/7، وما بعده .

��2 ينظر فتح املغيث للسخاوي 8/4 .
��3 ينظر اإلحكام 104/2، وخمترص املنتهى 601/1.

��4 نزهة النظر رشح نخبة الفكر � ص 55 � .
��5 السابق � ص �56 .

متهــــــيد
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وهذا التعريف - الذي ذكره ابن حجر- ونحوه هو الذي جرى عليه 

أئمة أهل احلديث من قبل.

قال اإلمام أمحد بن حنبل: » كل من َصِحبه س�نًة أو ش�هرًا أو يومًا أو 

ساعة ورآه فهو من أصحابه، له من الصحبة عىل قدر ما صحبه « ��1. 

وقال اإلمام عي ابن املديني: » َمن َصِحب النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص أو رآه ولو ساعة 

من هنار فهو من أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص « ��2.

وقال اإلمام البخاري يف صحيحه: » َمن َصِحب النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص أو رآه من 

املسلمني فهو من أصحابه«��3. 

وعّرفه ابن الس�بكي بأنه: » من اجتمع مؤمنًا بمحمد ملسو هيلع هللا ىلص وإن مل يرِو، 

ومل يطل«��4 . أي وإن مل يرو عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وإن مل َيُطل اجتامُعه به .

فهذه هي تعريفات أئمة أهل احلديث للصحايب، وهو ما عليه مجهور 

ثني واألصوليني وغريهم.  املحدِّ

��1 أصول السنة ألمحد بن حنبل �ص �40، والكفاية �ص �69 .
��2 ذكره احلافظ يف الفتح ��5/7 . وعزاه إىل املستخرج أليب القاسم ابن منده.

��3 1335/3، يف كتاب فضائل الصحابة، ترمجة الباب األول .
��4 مجع اجلوامع برشح املحي 196/2 .
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رشح تعريف احلافظ ابن حجر: 

يق�ول احلافظ اب�ن حجر رمح�ه اهلل: » وامل�راُد باللِّقاِء ما ُه�و َأعمُّ ِمن 
الُمجاَلَس�ِة والُمماشاِة ووصوِل َأحِدمِها إىِل اآلَخِر وإِْن مل ُيكالِْمُه، وتدُخُل  

ه . فيِه  ُرؤَيُة َأحِدمها اآلَخَر، سواٌء كاَن ذلك بنفِسه َأو بغرْيِ

حايبُّ َمن رَأى النبيَّ  ِقّي � َأوىل ِمن قوِل بعِضهم: الصَّ والتَّْعب�رُي ب� � اللُّ
ُه ُيْخِرُج حينئ�ٍذ ابَن ُأمِّ مكتوٍم ونحَوه  ص�ىل اهلل تعاىل عليه وآله وس�لم؛ ألنَّ

ِمن الُعمياِن، وُهم صحابٌة با تردد، واللُّقي يف هذا التَّعريف كاجِلنِْس .

ويف َق�ْويِل: � ُمؤمن�ًا �؛ كالَفْصِل، خُيِْرُج َمن َحَصَل ل�ُه اللِّقاُء املذكوُر، 
لكْن يف حاِل كونِه كافرًا .

وَق�ْويل: � ب�ِه � فصٌل ثاٍن خُيِْرُج َمن َلِقَيُه ُمؤِمن�ًا لكْن بغرِيه ِمن األنبياِء 
عليهم الصاة والسام .

لكْن: هل خُيِْرُج َمن َلِقَيُه ُمؤِمنًا بأنُه َسُيْبَعُث ومل ُيْدِرِك البِْعَثَة كبحرية؟ 
فيِه َنظٌر ��1.

ِرُج َمِن ارَتدَّ بعد َأْن  وَقْويل: � وماَت عىل اإِلس�اِم � ؛ فصٌل ثالِ�ٌث خُيْ
ِة؛ كُعَبْيِد اهللِ بِن َجْحٍش وابن َخَطٍل . دَّ َلِقَيه ُمؤِمنًا به، وماَت عىل الرِّ

ٌة �؛ أي: بني ُلِقيِِّه له مؤمنًا بِه وبني موته عىل  َل�ْت ِردَّ لَّ وَق�ْويل: � ولو خَتَ
حبِة باٍق له، س�واٌء َأرَجَع إىل اإلس�ام يف حياتِِه  اإلس�ام؛ فإِنَّ اس�َم الصُّ

��1 ينظر: اإلصابة 158/1، وفتح املغيث للسخاوي 15/4، وتدريب الراوي 186/2.
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َم َأو بعده، و س�واٌء َأَلِقَيُه ثانيًا َأْم ال !. وَقْويل: � يف  صىلَّ اهللُ عليه وآله وس�لَّ
ُة  ل قصَّ األصحِّ �؛ إِش�ارٌة إىِل اخلاف يف املس�ألة . ويدلُّ عىل ُرْجحان األوَّ
يِق َأسريًا،  ، وُأيِتَ به إىل أيب بكر الصدِّ األْشَعِث بِن قيٍس؛ فإَنه كان ممَّن ارَتدَّ
َج�ُه ُأْخَتُه، ومل يتخلَّ�ْف َأحٌد عْن  فع�اَد إىل اإلس�ام، فَقبِ�َل منُه ذلك، وزوَّ

حابِة وال عْن ختريِج أحاديثِه يف امَلسانيِد وغرِيها « ��1. ِذْكِرِه يف الصَّ

ويش�مل وص�ُف الصحب�ة األح�راَر وامل�وايل، والذك�ور واإلن�اث، 
والصغ�ري ال�ذي رأى النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وعقل منه ملسو هيلع هللا ىلص ش�يئًا، وأم�ا الصغري الذي 
رآه النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ومل يعقل عنه شيئًا فصحايب من حيث رآه النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، وبعض 

العلامء مل يعده يف الصحابة.

ويدخ�ل يف الصحب�ة َم�ْن رآه ملسو هيلع هللا ىلص من اجل�ن حالة كون�ه مؤمنًا به ملسو هيلع هللا ىلص 
ومات عىل ذلك، ألن النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُبعث إليهم قطعًا، وال يدخل فيه من رأى 

النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ميتًا، وال يدخل فيه من رآه منامًا ��2.

ثانيًا:عدد الصحابة: 

اختل�ف العل�امء يف حتدي�د ع�دد أصح�اب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وكلُّ ما 
ُنق�ل عنه�م يف ذل�ك ه�ي أق�واٌل  تقريبية، فقي�ل: كان عدده�م زيادة عن 
 مائ�ة ألف صحايب، وقيل: مائ�ة ألف وأربعة عرش ألف�ًا، وقيل: مائة ألف 

وأربعة وعرشون ألفًا.

��1 نزهة النظر � ص 55- 56 �، وينظر: اإلصابة يف متييز الصحابة 160-158/1.
��2 ينظر ذلك يف فتح املغيث 10/4- 14 .
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فق�د روى اخلطي�ب البغدادي بس�نده عن اإلم�ام أيب ُزرع�ة الرازي 

قال: » قبض رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن مائة ألف وأربعة عرش ألفًا من الصحابة 

مم�ن روى عنه وس�مع منه، فقال له الرجل: يا أب�ا ُزرعة، هؤالء أين كانوا 

وس�معوا منه ؟ قال: أه�ل املدينة وأهل مكة ومن بينه�ام واألعراب وَمْن 

َشِهد معه حجة الوداع، ُكلٌّ رآه وسمع منه بعرف�ة «��1. 

وذكر ابن حجر عن أيب ُزرعة الرازي قال: » تويف النبي ملسو هيلع هللا ىلص وَمن رآه 

وسمع منه زيادة عىل مائة ألف إنسان ِمن رجٍل أو امرأة «��2.  

وق�ال ابن األثري رمح�ه اهلل: » وأّما عدد أصح�اب النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فمن رام 

حرص ذلك رام أمرًا بعيدًا، وال يعلم ذلك حقيقة إال اهلل عز وجل لكثرة من 

أس�لم من أول البعث إىل أن مات رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وذلك ثاث وعرشون 

سنة، أو مخس وعرشون، وأقلُّه عرشون.

وق�د ورد أن�ه س�ار ع�ام الفتح يف ع�رشة آالف م�ن املقاتل�ة، وإىل 

 حن�ني يف اثني عرش ألفًا، وإىل حّجة الوداع يف أربعني ألفًا، وإىل تبوك يف 

سبعني ألفًا ��3.

��1 اجلامع ألخاق الراوي آداب السامع للخطيب البغدادي 293/2 . 
��2 اإلصابة يف متييز الصحابة 154/1 . 

��3 ك�ذا روي ه�ذا الع�دد يف حجة الوداع وغزوة تب�وك عن أيب زرعة ال�رازي، رواه عنه 
اخلطيب بسنده يف اجلامع  293/2.
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وق�د روي أن�ه قبض رس�وُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن مائة أل�ف وأربعة وعرشين 
ألفًا، واهلل أعلم بحقيقة ذلك��1.

والذي جرت به عادة أهل العلم فيام صنَّفوه من كتب أسامء الصحابة 
حبة، أو من روى منه�م عنه، أو من له  أهن�م يذكرون إما من اش�تهر بالصُّ
ِذكر يف حديث، أو بعض من رآه ممن هو مشهور معروف، ونحو ذلك من 

الرجال، والنساء، والّصبيان « ��2.

ثالثًا: طبقات الصحابة ومراتبهم:

الصحابة رضوان اهلل عليهم ليس�وا مرتب�ة واحدة يف الفضل، بل هم 
مرات�ب ِع�ّدة، فاهلل عّز وج�ّل فاَضَل بينه�م، ومن ذلك قول�ه تعاىل: ﴿ ۆئ  
ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  

ىئ  يئ  جبحب   خب  مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت   ﴾ ]احلديد: 10[.

حابة،  يق�ول أبو الس�عادات ابن األثري رمح�ه اهلل: » وأّما مرات�ب الصَّ
فع�ىل اإلمج�ال: أن املهاجري�ن أفض�ل من األنص�ار، وأّم�ا التفصيل: فإن 

مجاعة من ُس�بَّاق األنصار أفضل من مجاع�ة من متأخري املهاجرين، وإنَّام 

��1 يق�ول العامة الش�يخ حممد أبو ش�هبة: » واحلق أن ضبط العدد ع�ىل التحديد الدقيق 
 متع�ذر، وأن كّا ق�ال م�ا قال ع�ىل اجتهاده، وم�ا وصل إلي�ه علمه، ولع�ل ما ذكره 

أبو زرعة هو األقرب إىل احلق والصواب«. �الوسيط  �519
��2 جامع األصول 120/12- 121 .
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ُس�بَّاق املهاجرين أفضل من ُس�بَّاق األنصار، ثم هم بعد ذلك متفاوتون، 
َفُربَّ متأخر يف اإلس�ام أفض�ل من متقدم عليه، مث�ل عمر بن اخلطاب، 

وبال بن رباح «��1.

وق�د قال اإلم�ام أمحد بعد أن ذكر أهل بدر وتقديمهم يف الفضل عىل 
غريه�م: » ث�م أفض�ل الناس بعد ه�ؤالء أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص القرن 
الذي ُبعث فيهم، كلُّ َمن صحبه س�نة أو ش�هرًا أو يومًا أو ساعة ورآه فهو 
م�ن أصحاب�ه، له م�ن الصحبة عىل قدر م�ا صحبه، وكانت س�ابقته معه، 

وسمع منه، ونظر إليه «��2.

ترتيب العلامء لطبقات الصحابة:

َقّسم العلامء حسب اجتهادهم الصحاب��ة ريض اهلل عنهم إىل طبقات 
بحس�ب الس�بق إىل اإلس��ام والفض�ل، واختلف�وا فيها، يقول الش��يخ 
أمح��د حمم�د ش�اكر رمح��ه اهلل تعاىل: » واختلف�وا يف طبق�ات الصحاب�ة، 
فجعله�ا بعضه�م مخس طبق�ات، وعليه عمل ابن س�عد يف كتاب�ه��3 ...، 

��1 جامع األصول 118/12 .
��2 الكفاية يف علم الرواية، للخطيب البغدادي، ص 69 .

��3 أي الطبقات الكربى. وهذه الطبقات هي: 
األوىل: من شهد بدرًا من املهاجرين واألنصار.

الثانية: من هلم إسام قديم ومل يشهدوا بدرًا ومن شهد أحدًا.
الثالثة: من أسلم بعد أحد وقبل فتح مكة.                                                                   =
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وجعل�ها احل�اكم اثنتي عرشة طبق�ة، وزاد بعضهم أكثر من ذلك «��1.

وذك�ر اإلمام أبو الس�عادات ه�ذه الطبقات االثنتي ع�رشة، خمترصًا 
ومهذبًا وموضحًا ما نقل عن احلاكم النيس�ابوري يف ذلك��2 فقال: » ذكر 

العلامء للصحابة ترتيبًا عىل طبقات:

ة أول الَبْعِث، وهم ُسبَّاق املسلمني،  الطبقة األوىل: قوم أس�لموا بمكَّ
يق، وزيد بن  دِّ مثل خدجية بنت خويلد، وعي بن أيب طالب، وأيب بكر الصِّ

حارثة، وبقية العرشة، ومن أسلم أوالً.

ق�ال احلاك�م أبو عبد اهلل النيس�ابوري رمح�ه اهلل: ال أعل�م خافًا بني 
أصحاب التَّواريخ أن عيَّ بن أيب طالب أوهلم إس�امًا ��3، إنَّام اختلفوا يف 
بلوغه، وهل كان ملا أس�لم بالغًا أو صبيًا، والذي أمجع عليه املس�لمون أن 
أّول الناس إس�اما خدجية زوج النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ثم قيل: إن أول من أس�لم من 

يق، ومن الصبيان عّي، ومن العبيد َزْيد. دِّ جال أبو بكر الصِّ الرِّ

الطبقة الثانية: أصحاب دار النَّدوة بعد إسام عمر بن اخلطَّاب.

الرابعـة: مسلمة الفتح ومن أسلم بعد الفتح.
اخلامسة: من تويف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهم أحداث األسنان مثل احلسن واحلسني وعبد اهلل بن 
الزبري وابن عباس ...  � علم الرجال نشأته وتطوره ملحمد بن مطر الزهراين، ص71 �.
��1 الباعث احلثيث رشح اختصار علوم احلديث، للشيخ أمحد حممد شاكر ��504/2 .

��2 ينظر معرفة علوم احلديث للحاكم، النوع السابع، � ص 158- 164 � .
��3 ق�ال اب�ن الص�اح يف مقدمت�ه � ص �497: » واس�ُتنِكر ه�ذا من احلاك�م « . ثم قال: 
» واألورع أن يق�ال: أول م�ن أس�لم من الرج�ال األحرار أبو بكر، وم�ن الصبيان أو 
، ومن النساء خدجية، ومن املوايل زيد، ومن العبيد بال. واهلل أعلم«.   األحداث: عيٌّ

=
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الطبقة الثالثة: الذين هاجروا إىل احلبشة فِرارًا بدينهم من أذى املرشكني 
أهل مّكة، منهم جعفر بن أيب طالب، وأبو َسَلمة بن عبد األسد.

الطبقـة الرابعـة: أصح�اب العقب�ة األوىل، وه�م ُس�بَّاق األنصار إىل 
اإلس�ام، وكانوا س�تة: أس�عد ب�ن ُزَرارة، وع�وف بن مال�ك، ورافع بن 
مال�ك بن العجان، وُقطبة بن عامر، وعقبة ب�ن عامر بن نايب، وجابر بن 

عبد اهلل بن ِرئاب، وليس بجابر بن عبد اهلل بن عمرو بن حرام.

وأصح�اب العقبة الثانية م�ن العام املقبل، وكان�وا اثني عرش، وهم: 
أس�عد ب�ن ُزرَاَرة، وع�وف ومع�ّوذ ابن�ا احل�ارث، وراف�ع ب�ن مال�ك بن 
امت، ويزيد بن ثعلبة،  العجان، وذكوان بن عبد القيس، وُعبادة بن الصَّ
والعبَّاس بن ُعبادة بن نضلة، وعقبة بن عامر، وقطبة بن عامر، وش�هدها 
من األوس حليفان هلم، أبو اهليثم بن التَّيِّهان، وعويم بن ساعدة، وبعض 

هؤالء االثني عرش كانوا من النُّقباء.

الطبقة اخلامسة: أصحاب العقبة الثالثة، وكانوا سبعني من األنصار، 
منه�م ال�رباء بن َمْعُرور، وعب�د اهلل بن عمرو بن حرام، وس�عد بن ُعَبادة، 

بيع، وعبد اهلل بن رواحة. وسعد بن الرَّ

الطبقة السادسـة: املهاجرون الذين وصلوا إىل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بعد هجرته 
وهو بقَباء قبل أن يبني املسجد وينتقل إىل املدينة.

الطبقة السابعة: أهل بدر الكربى.
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الطبقة الثامنة: الذين هاجروا بني بدر واحلَُديبية.

جرة. ضوان الذين بايعوا باحلَُديبية حتت الشَّ الطبقة التاسعة: أهل بيعة الرُّ

الطبقة العارشة: اّلذين هاجروا بعد احلَُديبية وقبل الفتح.

الطبقـة احلاديـة عرشة: الذين أس�لموا ي�وم الفتح، وه�م خلق كثري، 
منهم من أس�لم طائعًا ومنهم من أس�لم كارهًا ثم َحُس�َن إس�ام بعضهم 

دون بعض، واهلل أعلم هبم.

الطبقـة الثانيـة عـرشة: صبي�ان أدركوا النب�يَّ ملسو هيلع هللا ىلص، ورأوه ي�وم الفتح 
ة الوداع «��1. وبعده، ويف حجَّ

ق�ال اإلمام اب�ن الصاح: » أفضلهم عىل اإلطاق أبو بكر، ثم عمر، 
م أه�ل الكوفة من  ، وقدَّ ث�م إن مجهور الس�لف عىل تقدي�م عثامن عىل عيٍّ
أهل الس�نة علّيًا عىل عثامن، وبه قال منهم س�فيان الث�وري أوالً، ثم رجع 
إىل تقدي�م عث�امن، روى ذلك عنه وعنهم اخلطايب. وممن نقل عنه من  أهل 
احلديث تقديم عيٍّ عىل عثامَن حممُد بن إسحاق بن خزيمة، وتقديم عثامن 

هو الذي استقرت عليه مذاهب أصحاب احلديث وأهل السنة .

وأّم�ا أفض�ل أصنافه�م صنف�ًا: فق�د ق�ال أب�و منص�ور البغدادي 
التميم�ي��2: أصحابن�ا جممع�ون ع�ىل أن أفضلهم اخللف�اء األربعة، ثم 

��1 جامع األصول 119/12- 120 .
��2 أصول الدين أليب منصور البغدادي � ص 304 � .
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الس�تة الباقون إىل متام العرشة، ثم البدريون، ثم أصحاب أحد، ثم أهل 
بيعة الرضوان باحلديبية« ��1.

رابعًا: فضائل للصحابة ال يشاركهم فيها أحد:

وأم�ا فضائ�ل الصحاب�ة التي مل يش�اركهم فيه�ا غريهم، فق�د ذكرها 
أبو العب�اس القرطب�ي يف »املفه�م«، واحلاف�ظ العائ�ي يف » حتقيق منيف 

الرتبة «، وهي ثامن كاآليت��2: 

»أوهلا: مزية الصحبة ومشاهدة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص .

وثانيها: فضيلة السبق لإلسام .

وثالثها: خصوصية الذبِّ عن حرضة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص .

ورابعها: فضيلة اهلجرة والنرصة .

وخامسها: ضبطهم للرشيعة وحفظها عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ��3.

��1 مقدمة ابن الصاح � ص 495- 496 � .  
��2 هذا نص القرطبي، وذكر العائي نحوه � حتقق منيف الرتبة ص 86- 87 �. 

��3 يقول اإلمام الشـافعي رمحه اهلل: » وقد أثنى اهلل تبارك وتعاىل عىل أصحاب رس�ول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص يف التوراة واإلنجيل، وس�بق هلم عىل لس�ان رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص م�ن الفضل ما ليس 
ألحد بعدهم، فرمحهم اهلل وهنأهم بام آتاهم من ذلك من بلوغ أعىل مراتب الصديقني 
والشهداء والصاحلني، هم أدوا إلينا سنن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وشاهدوا الوحي ينزل عليه، 
فعلموا ما أراد رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عاّمًا وخاصًا،  وعزمًا وإرش�ادًا، وعرفوا من س�نته ما 
عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا يف كل علم واجتهاد، وورع وعقل، وأمٍر اس�تدرك به علم 
واستنبط به، وآراؤهم لنا أمحد وأوىل بنا من آرائنا عندنا ألنفسنا، واهلل أعلم«. �مناقب 

الشافعي للبيهقي �442/1.

متهــــــيد
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وسادسها: تبليغها ملن بعدهم .

وسابعها: السبق يف النفقة يف أول اإلسام .

وثامنها: أن كل خري وفضل وعلم وجهاد ومعروف ُفِعل يف الرشيعة 
إىل ي�وم القيام�ة، فحظهم منه أكمل حظ، وثواهبم فيه أجزل ثواب؛ ألهنم 
سنوا سنن اخلري، وافتتحوا أبوابه، وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: » َمن َسنَّ يف اإلسام سنة 
حسنة كان له أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم القيامة «، والشك يف أهنم 
الذين س�نوا مجيع الس�نن، وس�ابقوا إىل املكارم . ولو ع�ددت مكارمهم، 
وفرست خواصهم، وحرصت ملألت أس�فارًا، ولظلت األعني بمطالعتها 

حيارى «��1 . 

وزاد العائي: » فهم مسامهون جلميع األمة يف كل أجر حيصل هلا إىل 
يوم القيامة، مع ما اختصوا به مما تقّدم ذكره «��2 .

فهذه بعض فضائلهم التي ال يشاركهم فيها غريهم .

��1 املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم 502/1، وقد ذكرها القرطبي والعائي 
بعد أن ذكرا رأي احلافظ ابن عبد الرب: وهو أنه يمكن أن يأيت من بعد الصحابة من 
ه�و أفضل ممن كان يف مجل�ة الصحابة. وذكرا أن معظم العلامء قد ذهب إىل خاف 
هذا، وهو أن من صحب النبي ملسو هيلع هللا ىلص ورآه ولو مرة من عمره، أفضل من كل من يأيت 
بعده، وأن فضيلة الصحبة ال يعدهلا عمل. وذكرا أنه احلق الذي ال ينبغي أن يصار 
إىل غ�ريه، ث�م انترصا لرأهي�ام هبذه املزايا للصحاب�ة التي ال يش�اركهم فيها غريهم، 

وبعدة أحاديث.
��2 حتقيق منيف الرتبة � ص 87 � .
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الفصل األول
يف ذكر مجلة وافرة من فضائل الصحابة

والثناء عليهم يف القرآن الكريم إمجااًل

ويشتمل عىل :
أوالً: ما ورد يف فضلهم مجيعًا .

ثانيًا: ما ورد يف أهل بدٍر .
ثالثًا: ما ورد يف فضل أهل أحد . 

رابعًا: ما ورد يف فضل أهل اخلندق .
خامسًا: ما ورد يف فضل أهل بيعة الرضوان باحلديبية .

سادسًا: ما ورد يف فضل أهل غزوة العرسة . 
سابعًا: ما ورد يف رسية عبد اهلل بن جحش .

ثامنًا: ما ورد يف فضل فقراء الصحابة وضعفائهم ريض اهلل عنهم .
تاسعًا: ما ورد يف عذر املستضعفني بمكة وفضلهم . 

عارشًا: ما ورد يف فضل املهاجرين .
حادي عرش: ما ورد يف فضل املهاجرين واألنصار .

ثاين عرش: ما ورد يف فضل آل البيت ) الزوجات والقرابة( . 
ثالث عرش: ما ورد يف فضل من آمن منهم من أهل الكتاب .

        رابع عرش: ما ورد يف حق أفراد منهم ريض اهلل عنهم .

الفصل األول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمااًل
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الفصل األول

ذكر مجلة وافرة من فضائل الصحابة

والثناء عليهم يف القرآن الكريم إمجااًل

نذكر يف هذا الفصل مجلة من آيات القرآن التي دلت نصًا، أو إش�ارة 
عىل فضائل الصحابة، مجيعهم أو بعضهم، مجاعات أو أفراد، سواء اتفقت 
الرواي�ات املعتربة عىل تعيينهم أو اختلفت، أو نصَّ أئمة أهل التفس�ري أو 
أه�ل العل�م عىل االتفاق عىل نزوهلا يف حق أحدهم أو بعضهم، أو أن هذا 
قول اجلمهور أو األكثر، أو ُنصَّ عىل أنه هو الراجح أو الصواب، أو كان 

اختيار أحد األئمة املحققني من غري معارض قوي . 

وكذل�ك نذكر بع�ض اآليات الت�ي دلت بس�ياقها أو بدالل�ة توجيه 
اخلطاب إليهم عىل فضلهم، أو دلت عىل ذلك بس�بب نزوهلا الوارد فيها، 
سواء كان بفعل منهم أو سؤال، أو استجابة لدعائهم، أو جربًا خلاطرهم، 
أو كان�ت قب�والً لعذره�م أو عف�وًا عنه�م لعل�م اهلل بام يف قلوهب�م ونحو 
ذل�ك، فهذه كلها فضائل ودالالت واضحة ع�ىل عناية رب العاملني هبم، 

الفصل األول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمااًل
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وهذه العناية وحدها ُتعد ِمن مناقب َمن نزلت اآليات يف حقه أو بس�ببه، 
ونذك�ر أيضًا مجل�ة من آيات نزلت موافقة لرأي بعضه�م، فهذا مما يعد يف 
ب�اب املناقب، ثم ُأقدم لآلية أو ُأعلق ب�ام يوضح املراد أو ُأحيل إىل موطن 

البيان. 

ر القارئ الكريم أيضًا بام سبق ذكره يف مقدمة هذا الكتاب أين مل  وأذكِّ
أقصد استيعاب اآليات، وأن ذلك مما يصعب القيام به .  

ولع�ي بذكر هذه اجلمل�ة الوافرة من اآليات القرآني�ة يف هذا الفصل 
ُأْس�ِعف م�ن أراد أن يتعرف عىل عل�و منزلة الصحابة يف الق�رآن الكريم، 
وأوقفه عىل ألوان عدة من ألوان عناية القرآن بأصحاب خرية خلقه وسيد 

رسله سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص، جتعله يتأمل ويستخرج مزيدًا من الدالالت.

وس�وف نذكر إن ش�اء اهلل تعاىل، أوالً ما ورد يف فضلهم مجيعًا، ثم ما 
ورد يف فضل مجاعات منهم، ثم ما ورد يف فضل األفراد . 

أواًل: ما ورد يف فضلهم مجيعًا، ومن ذلك:

1- بـنّي اهلل تعـاىل أهنم خـر مجاعة أخرجـت للناس، قائمـة باحلق، 
وقائمـة عـىل احلق، وذل�ك يف ق�ول اهلل تع�اىل: ﴿  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
 �1�﴾ ٹ  ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ       ٿ   ٿ  

]آل عمران: 110[.

��1 سيأيت الكام عليها تفصيًا يف الفصل الثاين .
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2- واصطفاهـم اهلل تعـاىل، فاختارهـم لدينه ولرسـوله دون غرهم 
مـن املرشكـني، كام يف قول�ه تع�اىل: ﴿  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  
چ ﴾ ]النمل: 59[. يقول الطربي: » اجتباهم لنبيه حممد ملسو هيلع هللا ىلص، فجعلهم 

أصحاب�ه ووزراءه ع�ىل الدين الذي بعث�ه بالدعاء إلي�ه دون املرشكني به، 
اجلاحدين نبوة نبيه « ��1.

3- وبـنينَّ تعـاىل حاهلـم وطيـب مآهلم، بـام وصفهم بـه من أرشف 
الصفـات، وذل�ك يف قول�ه تع�اىل: ﴿  ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  
ٿٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀڀ   ڀ   پ   پ  
ڄ   ڄ    ڦڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ     ٹ   ٹ   ٹ   ٹ 
چ   چ   چ   چ  ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ  ڄ  
ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ  ڌ   ڍ   ڇڍ   ڇ    ڇ    ڇ  

ژ  ژ  ڑ ﴾��2 ]الفتح: 29[. 

�- ووصفهم اهلل تعاىل بأهنم السـاجدون اخلاشـعون له املقبلون عليه 
تعـاىل يف صالهتم، يف قول�ه تع�اىل: ﴿ گ  گ  گ     گ  ڳ  ڳ   
﴾ ]الش�عراء 217- 220[، يعن�ي:  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

��1 تفس�ري الط�ربي 98/18 .وذك�ر الط�ربي أقوال أئمة التفس�ري. وهو م�روي عن ابن 
عباس ريض اهلل عنهام. وينظر تفسري البغوي 171/6، وزاد املسري: 185/6. ويؤيد 

ذلك قوله تعاىل: ﴿ ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ   ﴾. ]فاطر: 32[.
��2 سيأيت الكام عليها تفصيًا يف الفصل الثاين .

الفصل األول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمااًل
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وت�وكل أهيا النب�ي الكريم عىل ربك العزيز الرحي�م، املطلع عليك، الذي 
يراك حني تقوم إىل الصاة منفردًا، ويرى تقلبك مع الساجدين يف صاهتم 

معك، حني تقوم معهم وتركع وتسجد. وهذا قول أكثر املفرسين ��1.

�- وأشـار اهلل تعـاىل إىل أهنم أهل الرشـاد واهلـدى، املبتعدون عن 
الفسـق والفحش واألذى واإلفساد ، وذلك يف مقام تنزيه النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن 
أن يكون ش�اعرًا، ببيان حال الش�عراء املنافية حلاله ملسو هيلع هللا ىلص، وحال أتباعهم 

املنافي�ة حلال أتباع حممد ملسو هيلع هللا ىلص، وذلك يف قوله تعاىل: ﴿  ۇ  ۆ  
ۆ ﴾ ]الش�عراء : 224[، يعن�ي: وأم�ا أتباع حممد فه�م خرية قومهم، 

ليس فيهم أحد من الغاوين��2. 

�- ووعدهـم اهلل تعـاىل باالسـتخالف يف األرض وبالتمكـني فيهـا 
بنـرش الديـن، وأن يبـدل خوفهم أمنـًا ��3 برشطه الذي رشط�ه، وذلك يف 

��1 ينظر تفسري الطربي 669/17، وزاد املسري 148/6، وفتح القدير 120/4 .
��2 ينظر تفسري الطربي 673/17، وأيب السعود 269/6-270، والتحرير والتنوير 208/19 . 
��3 روى الضياء املقديس بس�نده - يف س�بب نزول هذه اآلية - عن أيب العالية عن ُأيبِّ بن 
كع�ب ريض اهلل عنه قال: » ملا قدم رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأصحاب�ه املدينة وآواهم األنصار 
رمته�م الع�رب عن قوس واحدة وكان�وا ال يبيتون إال يف الس�اح وال يصبحون إال 
يف ك�ذا � فقال�وا � أت�رون أن�ا نعيش حتى نبيت آمن�ني مطمئنني ال نخ�اف إال اهلل عز 

وجل فأنزل اهلل عز وجل: ﴿ ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  
ڇ    ڇ   ڇ  چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ     ڃ   ڄ    ڄ  
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   ڈ     ڈ  ژ      ژڑ  ڑ  ک  ک   ک﴾ 
يعن�ي بالنعم�ة ﴿ ک  گ  گ ﴾«. األحادي�ث املخت�ارة للضي�اء املق�ديس، 
353/3، رقم 1145، وبنحوه رقم 1446.                                                              =
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قول�ه تع�اىل: ﴿ ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  
ڇ  چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ  ڃ   ڄ    ڄ  
ژڑ   ژ       ڈ   ڈ      ڎ    ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ  
ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  ﴾��1  ]الن�ور: 55[. فلّم�ا حتقق 
اس�تخاف اهلل هلم يف األرض- فكان منهم اخللفاء الراش�دون بعد نبيهم 
ملسو هيلع هللا ىلص، وحتق�ق متك�ني اهلل تعاىل هلم فيها وعبادهتم هلل تع�اىل غري خائفني، كام 
كان�وا يف أول الدع�وة��2- علم أهنم حققوا ال�رشط، وهو اإليامن، وعمل 
الصاحل�ات، والطاع�ة املطلق�ة له تع�اىل ولرس�وله، والعب�ادة اخلالصة له 

سبحانه، فكانوا أهًا لاستخاف. 

= وق�د روى البخاري يف صحيحه، 1322/3، رقم 3416، يف عامات النبوة قول 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابه بمكة: » واهلل ليتمن هذا األمر حتى يسـر الراكب من صنعاء إىل 

حضموت ال خياف إال اهللَ أو الذئَب عىل غنمه ولكنكم تستعجلون « .
��1 ينظ�ر ما ورد يف تفس�ري ابن أيب حات�م 2629/8، حديث رقم 14772، واملس�تدرك 
للحاك�م 401/2، وزاد املس�ري 57/6 . وق�د اس�تدل بعض العلامء هب�ذه اآلية عىل 
ترتيب اخللفاء الراش�دين يف اخلافة عىل ه�ذا النحو من الرتتيب، وصحة خافتهم. 

ينظر اإلنصاف للباقاين � ص 111 � . 
��2 يقـول اإلمام اآلجري: » فقد واهلل أنجز اهلل عز وجل الكريم للمهاجرين واألنصار ما 
وعدهم به، جعلهم اخللفاء من بعد الرسول، ومكنهم يف الباد، ففتحوا الفتوح، وغنموا 
األموال، وسبوا ذراري الكفار، وأسلم عىل أيدهيم من الكفار خلق كثري، وأعزوا دين 
اهلل ع�ز وجل، وأذل�وا أعداء اهلل عز وجل، وظهر أمر اهلل ولو كره املرشكون، وس�نوا 
 للمس�لمني السنن الرشيفة، وكانوا بركة عىل مجيع األمة، أبو بكر وعمر وعثامن وعي

 ﴾ ڈ  ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  ڍ  ڇڍ   ڇ   ڇ   چڇ   چ    چ   چ   ڃ    ﴿
]المجادلة:22[«. �الرشيعة 1637/4 طبعة دار الوطن�.

الفصل األول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمااًل
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�-  ووصفهم اهلل بأهنم أهل اجلهاد يف سبيله، بيانًا ملنزلتهم وبرشى 
هلـم بقبولـه، وبأهنـم هـم املفلحـون، وأهنم أهـل اخلـرات املوعودون 

باجلنـات يف قوله تع�اىل: ﴿ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  
ڤ   ڤ   ڤ   ٹٹ    ٹ   ٹ   ٿٿ   ٿ  

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ      ڃ  ڃڃ  ڃ  چ      

چ   ﴾��1 ]التوبة: 88 –  89[.

�- ووصفهـم اهلل تعـاىل بالصدق الشـامل لصدق اإليـامن، وصدق 
الفعـل والقـول، وذل�ك بع�د أن ت�اب اهلل عىل الثاث�ة الذي�ن ُخلِّفوا عن 
اخل�روج لغ�زوة تب�وك، وأم�ر املؤمن�ني أن يكون�وا م�ع الصادق�ني ال مع 

املنافق�ني، وذلك يف قوله تع�اىل: ﴿ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
ڃ   ڃ﴾��2 ]التوبة: 119[.

��1 سيأيت الكام عليها تفصيًا يف الفصل الثاين .
��2 وق�د قيل يف تفس�ريها: مع حمم�د وأصحابه، وقيل م�ع املهاجرين، وقي�ل مع أيب بكر 

وعمر، وقيل مع أيب بكر وعمر وأصحاهبام . ينظر تفسري الطربي 67/12، 68 .
وينظ�ر حدي�ث الثاثة الذين تاب اهلل عليهم-وهم كعب ب�ن مالك، وهال بن أمّية، 
وم�رارة ب�ن الربيع - يف صحيح البخ�اري، 1603/4، رق�م 4156، ورواه أيضًا يف 
صحيح�ه � 1719/4، برق�م 4401 �: عن عبد اهلل ب�ن كعب بن مالك - وكان قائد 
كع�ب بن مالك- قال: » س�معت كعب بن مالك حيدث ح�ني ختّلف عن قصة تبوك: 
ف�واهلل م�ا أعلم أح�دًا أباه اهلل يف صدق احلديث أحس�ن مم�ا أباين، م�ا تعّمدت منذ 
ذكرت ذلك لرس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل يومي هذا كذبًا، وأنزل اهلل عز وجل عىل رسوله ملسو هيلع هللا ىلص: 

ڃ    ڃ     ﴿ قول�ه:  إىل   ﴾ ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ    ۈ   ۆ   ۆ    ﴿
ڃ  ﴾«.



�3

�- وبـنّي اهلل تعـاىل أن أصحاب رسـوله ملسو هيلع هللا ىلص يف الفضـل درجات، 

فق�ال تعاىل: ﴿  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئی  ی  ی  

ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبحب   خب  مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  
ىت ﴾  ]احلديد: 10[.

10- وأمـر اهلل رسـوله بالعفـو عنهم واالسـتغفار هلم ومشـاورهتم 

ثقـة هبـم، فق�ال: ﴿ پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  

ڄ    ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ    ٹ    ٿ  
ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   ﴾ ]آل عمران: 159[.

11- وبـنينَّ اهلل أنـه حبنَّـَب إليهم اإليـامن، وما يقتضيه مـن الطاعة، 

 ففضـل اهلل عليهـم كبـر وعنايته هبـم واضحـة، وذلك يف قول�ه تعاىل: 

ڇ   ڇ   چ    چ   چ   چ  ڃ   ڃ       ڃ   ڄڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ     ﴿
ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ         ڈ  ڈ  ژژ  

ڑ  ڑ  ک  ﴾ ]احلجرات: 7[.

12- وامتـدح اهلل امتثاهلـم، باتقـاء ما هناهـم عنه ومـا حذرهم منه، 

ووعدهـم بذلـك مغفـرة وأجـرًا عظيـاًم، وذل�ك يف قوله تع�اىل: ﴿ڻ  

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ھ ھ  ھ  
ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  

الفصل األول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمااًل
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ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ېې  ې   ې     
ى  ى  ﴾��1  ]احلجرات: 2- 3[. 

هـم اهلل بقبـول بيعتهـم، ووصفهم بـأرشف الصفات،  13- وبرشنَّ

ُهـم ويبـني ِعَظـم ما هـم عليـه، يف قول�ه تع�اىل: ﴿  ۇ  ۇ  ۆ   ليرسنَّ

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ۅۅ  ۉ  ۉ  
ې  ې ې ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   

��1 أخرج احلاكم يف املس�تدرك � 462/2 � عن أيب هريرة ريض اهلل عنه، قال: » ملا نزلت 
﴿ ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ﴾، ق�ال أب�و بك�ر الصدي�ق ريض اهلل عنه: 
والذي أنزل عليك الكتاب يا رس�ول اهلل، ال أكلمك إال كأخي الرسار حتى ألقى اهلل 
عز وجل«. وقال احلاكم عىل رشط مس�لم، ووافقه الذهبي، ونحوه يف املصنف البن 

أيب شيبة حديث رقم 35576، عن حممد بن إبراهيم مرسًا .

ويف صحي�ح البخ�اري �1833/4، رقم �4564: » فام كان عمر ُيس�مع رس�وَل اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص بعد هذه اآلية حتى يستفهمه «.

وأخ�رج الط�ربي يف املعج�م الكب�ري �68/2، برق�م �1316 عن ثابت ب�ن قيس بن 
َش�اّمس، ع�ن أبيه ]ك�ذا[ قال: » ملا نزل�ت هذه اآلي�ة: ﴿ ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  
ہ  ﴾ ]احلج�رات: 2[، قعد ثابت يف الطريق يبك�ي، فمر به عاصم بن عدي، قال: 
 ، م�ا يبكي�ك يا ثابت؟ ق�ال: أنا رفيع الص�وت وأختوف أن تكون ه�ذه اآلية نزلت يفَّ
فق�ال له رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » يا بنـي أما ترىض أن تعيش محيدًا، وتقتل شـهيدًا، وتدخل 
اجلنـة؟ «، فق�ال: رضي�ت ببرشى اهلل ورس�وله، ال أرف�ع صويت أبدًا عىل رس�ول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص فنزل�ت: ﴿ ۇ  ۆ   ۆ  ۈ ﴾ ]احلج�رات: 3[ اآلي�ة. وينظ�ر صحيح 
البخاري 1833/4، حديث رقم 4565، حيث أرسل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إليه بالبرشى ملا 
خت�وف م�ن هذه اآلية، فقال لرجل من أصحابه: » اذهب إليه فقل له: إنك لسـت من 

أهل النار، ولكنك  من أهل اجلنة «.



��

ىئ   ېئ      ېئ    ۈئېئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   وئۇئ 
ٻ   ٱ   حئ    جئ   ی   ی   ی   ىئی   ىئ  
پ   پ  ٻ  ٻ  ٻ 
پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ   ٺ   

ٺ  ﴾��1  ]التوبة: 111- 112[.

هم اهلل تعاىل مجيعًا بالفضل الكبر، يف قوله تعاىل: ﴿ڤ   �1- وبرشنَّ

ڤ      ڤ     ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ﴾ ]األح�زاب: 47[ فاملبرشون هبا ابتداًء 
هم أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ونحن هلم تبع، والفضل الكبري هو اجلنة ��2.

�1- وخاطبهـم اهلل عـز وجـل خطـاب ترشيـف بأنه سـامهم عنده 

املسـلمني، فهم أهل إسـالم هلل تعاىل ظاهرًا وباطنـًا، وذلك يف قوله تعاىل: 

﴿ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   

ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ   ے  
ى   ې   ېې   ې   ۉ   ۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ  

��1 جاء يف سبب نزول هذه اآلية أهنا يف بيعة األنصار ليلة العقبة، ينظر لباب النقول � ص 
�118، وتفسري البغوي 98/4 .

 ��2 ق�ال اب�ن عطي�ة رمح�ه اهلل: » قال لن�ا أيب ريض اهلل عنه: ه�ذه من أرجى آي�ة عندي يف 
كتاب اهلل تعاىل؛ ألن اهلل تعاىل أمر نبيه أن يبرش املؤمنني بَِأنَّ َلُهْم عنده َفْضًا َكبرِيًا، وقد 

بني تعاىل الفضل الكبري ما هو يف قوله تعاىل: ﴿    ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  
ۈئ  ېئېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئ   ﴾«. � املحرر 

الوجيز 81/12 – 82 � .

الفصل األول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمااًل
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 ﴾ ۆئ  ۆئ    ۇئ      ۇئ   وئوئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ      ى  
]احلج: 78[. فهم أول املخاطبني هبذه اآلية، ونحن تبع هلم.

�1- وشـهد هلـم بـام يف قلوهبم من اإليـامن وأهنم اسـتكملوا أركانه 
ڻ   ڻ   ڻ  ںں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ    ڳ   ڳ   ڳ    ﴿ فق�ال: 
ے    ھ   ھھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ  

ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ﴾��1 ]البقرة: 285[.

رنا اهلل أن ننهج غر سـبيلهم، ألنه السـبيل املمدوح الذي  �1- وحذنَّ
من أعرض عنه هلك، فنؤمن كام آمنوا ونطيع كام أطاعوا، ونقتدي هبدهيم، 

ونستمسـك بإمجاعهم، وذلك يف قوله تع�اىل: ﴿ ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  

ڇڇ  ڇ   ڍ  ﴾��2  ]النساء: 115[.

�1- وأمرنا اهلل أن نواليه سبحانه ونوايل رسوله ملسو هيلع هللا ىلص ونوايل املؤمنني، 
نـرًة وانتامًء وحمبـًة، والصحابُة هـم أول املؤمنني، فَأمرنا بـأن نواليهم 

��1 ينظ�ر حدي�ث أيب هري�رة يف ذلك: » فل�ام اقرتأها القوم ذلت هبا ألس�نتهم فأنزل اهلل يف 
ڻ   ڻ   ڻ   ڻ  ںں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ    ڳ   ڳ   ﴿ڳ   إثره�ا: 
ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ  ڭ  

ڭ  ڭ﴾«.�صحي�ح مس�لم 115/1، رقم �125 ويف ه�ذا احلديث فضيلة 

أخرى، وهي موافقة الوحي ملا قال الصحابة، وهو قوهلم: ﴿  ے   ےۓ  ۓ  
ڭ  ڭ  ڭ﴾ ونزول الوحي هبا.

��2 ينظر اجلرح والتعديل البن أيب حاتم 7/1 .



��

كمـا َأَمرهـم أن يوايل بعُضهـم بعضًا دون غرهم من غـر أهل اإليامن، 
ومدحهم بإقامة الصالة وإيتاء الزكاة واخلشوع له تعاىل، وذلك يف قوله 

تع�اىل: ﴿ ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ    
ۇئ  ۇئ   ﴾  ]املائدة: 55[.

�1- وجعل اهللُ وجوَدهم بني املرشكني سـببًا يف أن يدفع اهلل العذاب 
عنهـم- وهم مرشكو مك�ة- وذلك يف قوله تع�اىل: ﴿  ڄ  ڄ  ڄ  
ڇڇ    ڇ    ڇ     چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ    ڃ  
ک       ڑ   ڑ  ژ   ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    

ک  ک ﴾. ]الفتح: 25[ فأكرم اهلل ألجلهم غريهم .

20- وبـني اهلل حرمـة إيذاء اهلل ورسـوله، يف قوله تع�اىل: ﴿ ڇ  ڍ  
ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک   ﴾ 

]األحزاب: 57[. ومن إيذائه ملسو هيلع هللا ىلص إيذاء أصحابه .

21- وأمرنا اهلل تعاىل باالستغفار هلم، وإحسان الظن هبم، واستشعار 
أخوهتم، وفضل سـبقهم إىل اإليامن فق�ال: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ﴾��1 ]احلرش: 10[.

��1 ينظ�ر حديث الس�يدة عائش�ة يف صحيح مس�لم � 2317/4، رق�م �3022: » يا ابن 
أختي، أمروا أن يستغفروا ألصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص فسبوهم «. 

الفصل األول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمااًل
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ثانيًا: ما ورد يف أهل بدٍر ؛ ومن ذلك:

1-  بـنّي عز وجـل أن أهل بدٍر ممن كفى اهلل تعاىل هبم رسـوله ملسو هيلع هللا ىلص 
نرة وتأييدًا، وذلك يف قوله تعاىل: ﴿ ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  
چ  چ  ﴾��1 ]األنف�ال: 64[، وه�ي منقبة هل�م أيضًا عىل قول آخر 
قوي يف تفسري هذه اآلية، وهو أن اهلل يكفي رسوله ويكفي أصحابه رش 
عدوه�م، ويؤيدهم بنرصه،��2 ويدخل معهم يف هذا الفضل َمْن بعَدهم 

من الصحابة .

2- وأثبت هلم العون والنُّرة يف قوله: ﴿ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   
ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴾ ]آل عمران: 123[. 

3-  وأثبـت هلم اإليامن يف قوله: ﴿ ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ﴾ ]األنفال: 5[. 

�- واسـتجاب دعـاء نبيـه ملسو هيلع هللا ىلص ودعاءهم، وحقـق رجاءهم، وثبتهم 
وأمدهـم باملالئكة تقتل عدوهـم، وذلك يف قوله: ﴿  ٱ  ٻ  ٻ  

��1 ق�ال اب�ن عطي�ة رمح�ه اهلل: » ق�ال النقاش: نزلت ه�ذه اآلي�ة بالبيداء يف غ�زوة بدر قبل 
القت�ال ...« � املح�رر الوجي�ز 367/6 � . ويقول الطاهر بن عاش�ور بعد أن ذكر هذا 
القول: » والتناسب بينها وبني اآلية التي بعدها ظاهر مع اتفاقهم عىل أن اآلية التي بعدها 
نزل�ت مع متام الس�ورة، فهي متهيٌد ألم�ر املؤمنني بالقتال ليحققوا كفايَتهم الرس�وَل«. 

�التحرير والتنوير�66/10  وينظر هذا املعنى يف تفسري القرطبي : 43/8.
��2 ينظر الوجهان يف تفسري اآلية يف تفسري البغوي 374/3 . 



��

ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ  
ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿٿ   ٿ    ٿ   ٺ    ٺ      ٺ   ٺ  
ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  
ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ     ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ  
ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  
ڱ   ڳ   ڳ        ڳ   ڳ   گ   گ   گگ    ک   ک  
ۀ   ڻ    ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   
إىل  ے﴾  ے   ھ    ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہہ   ۀ  

قول�ه تع�اىل: ﴿  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   

ٹ   ٹ   ٿ   ٿٿ    ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ   ڀ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ڦ ﴾ ]األنفال: 9- 18[ ألوان 

من ُنرصة اهلل هلم، والعناية هبم، وذلك ال يكون إال ألوليائه تعاىل.

�- ورفـع اهلل عنهم املؤاخذة حني أخذوا الفدية من أرسى بدٍر، بام 

سـبق هلم عند اهلل من السـعادة والرمحة، فقال: ﴿ ۆئ  ۆئ ۈئ    ۈئ  ېئ  

 ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ﴾ ]األنف�ال:68[ ، فع�ن س�عيد ب�ن جبري: 
» يف قول�ه ع�ز وجل: ﴿  ۆئ  ۆئ ۈئ    ۈئ  ېئ ﴾ ق�ال: ألهل بدٍر من 

الس�عادة: ﴿ ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ ﴾«. ونح�وه ع�ن احلس�ن 

الب�رصي وجماهد وقت�ادة. وقال ابن زيد: » س�بق م�ن اهلل العفو عنهم، 

الفصل األول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمااًل
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والرمحة هلم، سبق أن ال يعذب املؤمنني؛ ألنه ال يعذب رسوله ومن آمن 

به وهاجر معه ونرصه «��1.

ثالثًا: ما ورد يف فضل أهل أحد، ومن ذلك: 

1- سـامهم اهلل تعـاىل املؤمنـني، وذلك يف أول ما ن�زل من اآليات يف 

هذه الغزوة يف قوله تعاىل: ﴿ ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئ  ی  ی  

یی  جئ  حئ  مئ  ﴾ ]آل عم�ران: 121[، وه�ذا مدح عظيم هلم؛ ألنه 
إثبات لما حّل يف قلوهبم من حقيقة اإليامن.

2- وأخـر تعاىل أن شـهداء » أحـد « أحياء عند رهبـم حياة ال يعلم 

حقيقتهـا وما فيهـا من النعيـم إال اهلل، فق�ال: ﴿ گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    

ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ﴾��2  ]آل عمران: 169[.

3- ومـدح اهلل أقوامًا منهم بأعياهنم، فوصفهم بأهنم )رجال( بكل ما 

حتملـه هذه اللفظة من معاين املدح يف هذا املقام، وبأهنم وفوا بام عاهدوا اهلل 

عليه، فق�ال تعاىل: ﴿  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  

ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ﴾ ��3 ]األحزاب: 23[.

��1 تفسري الطربي 280/11، 281 . 
��2 سيأيت الكام عليه تفصيًا يف الفصل الثالث .
��3 سيأيت الكام عليه تفصيًا يف الفصل الثالث .



�1

�- وَحُلَم اهلل عليهم فعفا عمن توىل منهم يوم )أحد( ملا دارت الدائرة 

عىل املسـلمني فيه، وكان قد توىل بعضهـم، فقال ﴿ۀ  ہ  ہ  ہ    

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓڭ  ڭ  ڭ  
ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ﴾ ]آل عم�ران: 155[ فلي�س ألحد أن ينتقصهم 
يف ذلك ويش�نع عليهم بعد أن عفا اهلل عنهم، وقد كان منهم بعد ذلك من 

الثبات واجلهاد ما كان .

�- وطّيـب اهلل خاطرهـم بعـد أن عاتـب بعضـًا منهـم، وعّزاهـم يف 

مصاهبم، وكلُّ ذلك لعلمه بصدق ما يف قلوهبم، وبنّي حكمته فيام جرى هلم 

يف هذا اليوم، فقال: ﴿   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      

ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ    ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ   ڀ   ڀ  
ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  

ڃ  ڃ  ڃ      چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ﴾ ]آل عمران: 166: 167[.

�- وثّبتهـم اهلل وعّزاهـم وحّذرهـم مـن أسـباب الفشـل، وأمرهـم 

بالصـر والصمود، وبرّشهم بأهنم هم األعلون، فقال تعاىل: ﴿ ھ   ھ  

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ٴۇۋ    ۈ   ۈ   ۆ  

عم�ران:  ]آل   ﴾ وئ  وئ   ەئ    ەئ   ائائ   ى   ى   ې   ې     

139: 140[. وكل هذا من العناية هبم ريض اهلل عنهم.

الفصل األول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمااًل
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�- وأعـاد اهلل التخفيـف عنهـم، والتقويـة لعزمهـم، والتسـلية فيـام 
أصاهبم، فكان ختفيفًا بعد ختفيف، وتقوية بعد تقوية، وتسـلية بعد تسلية، 
أل�واٌن من املعاجلات والرتبية والعناية الربانية هبم، وذلك برضب املثل بام 
أصاب املؤمنني مع األنبياء عليهم السام من قبل، وإرشادهم وتذكريهم 
بام جيب أن يكونوا عليه من التس�ليم لرهبم وطلب املعونة منه واالستغفار 
 م�ن الذنوب، ووعده�م إن فعلوا ذل�ك األجر العظيم، فق�ال عز وجل: 

﴿ ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ         ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  
ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې          ې   ى   
ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ     ۇئ   ۇئ    وئ   وئ   ەئ   ەئ    ائ   ائ   ى  
حئ   یجئ   ی   ی   ی    ىئ   ىئ    ىئ   ېئ   ېئ   ېئ     

مئ    ىئ ﴾  ]آل عمران: 146: 148[.

�- وامتـدح اسـتجابة أهـل )ُأحد( هلل ولرسـوله ملسو هيلع هللا ىلص وعـدم وهنهم 
رغم ما أصاهبم، وذلك عندما ندهبم رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لتعقب جيش الرشك 
 بقيادة أيب سـفيان بعد انتهاء معركة أحد، وسـجل ذلك مدحًا هلم، فقال: 

﴿ ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  
ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  
ٱ   ی      جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   
ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ   

ٺ  ﴾��1 ]آل عمران: 174-172[. 

��1 سيأيت الكام عىل أهل غزوة محراء األسد تفصيًا يف الفصل الثالث .
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رابعًا: ما ورد يف فضل أهل اخلندق، ومنه:

أثبـت اهلل تعاىل هلـم اإليامن، وتصديق اهلل ورسـوله، ونّوه بصرهم 

أمـام كثرة عدوهم. وسـّجل هلـم ما حصل هلم من زيـادة اليقني بتحقق 

وعد اهلل هلم باجلنة، وبالنرة ملا جاءهتم الشدة والزلزلة��1، فقال تعاىل: 

حت   جت   يب    ىب   مب   خب   حب   جب     يئ   ىئ   مئ   حئ     ﴿
ختمت  ىت  يت  جث    مث      ىث ﴾ ]األحزاب: 22[.

 فه�ذه مواق�ف بع�د مواق�ف، وفضائ�ل بع�د فضائ�ل، وش�هادات 

 بع�د ش�هادات، يثبته�ا هل�م رب العامل�ني، ألن�ه اختاره�م لصحب�ة خ�ري 

املرسلني  ملسو هيلع هللا ىلص .  

��1 يقول اإلمام أبو إس�حاق الزجاج يف معاين الق�رآن وإعرابه � �222/4: » وصف اهلل 

ح�ال املنافق�ني يف ح�رب الكافري�ن، وح�ال املؤمنني يف ح�رب الكافري�ن. فوصف 

املنافقني بالفش�ل واجلبن والرَوغان واملس�ارعة إىل الفتنة والزيادة يف الكفر، ووصف 

املؤمنني بالثبوت عند اخلوف يف اإليامن، فقال: ﴿ حئ  مئ  ىئ  يئ  جب    حب  

خب  مب  ىب  يب   جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث    مث      ىث﴾.

والوع�د أن اهلل ق�ال هل�م: ﴿ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  

ەئ    ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ  
ەئوئ   وئ   ۇئ    ۇئ   ۆئ  ۆئ   ﴾ ]البق�رة: 214[. فكذل�ك مل�ا ابُت�ي أصح�اُب النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص 

وزلزلوا زلزاالً شديدًا علموا أن اجلنة والنرص قد وجبا هلم «.

الفصل األول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمااًل
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خامسًا: ما ورد يف فضل أهل بيعة الرضوان باحلديبية:

هم بفتح قريب،  1- ريِض اهلل عنهم، وأثنى عىل ما يف قلوهبم، وبرشنَّ
وذلك يف قوله تعاىل: ﴿  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  
 �1�﴾ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

]الفتح: 18[.

2- وأخرنا تبارك وتعاىل بأنه أنزل السـكينة والطمأنينة والثبات 
يف قلـوب أهـل احلديبيـة ليـزدادوا يقينـًا إىل يقينهـم السـابق بالنر 

وعز اإلسـالم وانتشـاره، فقال تع�اىل: ﴿ ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   
ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ   چچ  چ  ڇ  

ڇ  ڇ ﴾ ]الفتح: 4[.

3- وأخرنـا تبـارك وتعـاىل أنه ألـزم أهـل احلديبية كلمـة التقوى- 
وهـي ال إلـه إال اهلل حممـد رسـول اهلل ؛ ألهنـا سـبب التقوى وأساسـها- 
 وأنـزل السـكينة عىل قلوهبم ، وبنينَّ أهنم أهٌل لـكلِّ ذلك، فقال عز وجل: 

ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ  گ  گ   گ    ﴿
ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  

ہ   ہہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ﴾ . ]الفتح: 26[. 

�- وبرشهم اهلل تعاىل بإسالم هؤالء الذين صدوهم عن البيت من 

��1 سيأيت الكام عىل أهل بيعة الرضوان تفصيًا يف الفصل الثالث .
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مرشكي قريش، بعد صلح احلديبية، وأن رمحة اهلل ستشملهم، جاء ذلك 

تع�اىل: ﴿ ٹ   ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   يف قول�ه 

ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ   ڃ  
ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ     ڇڇ    ڇ    ڇ     چ   چ   چ   چ  
ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک      ک  ک   ﴾ . ]الفتح: 25[. 
فأسلم بعضهم فيام بني احلديبية إىل فتح مكة، كعمرو بن العاص وخالد 

ابن الوليد، فكان ذلك من أوىل البرشيات، وأسلم بقيتهم يف فتح مكة، 

فدخل كل هؤالء يف رمحة اهلل . 

سادسًا: ما ورد يف فضل أهل غزوة الُعسرة: 

بـرّشَ اهللُ أهـل غزوة العـرسة بالتوبة عليهم، وسـّجل هلـم يف كتابه ما 

قدمـوه من براهني الصدق مع اهلل تعاىل ورسـوله  ملسو هيلع هللا ىلص  بتحملهم املشـاق، 

ها، وهي هذه  وعدم التخلف عن رسوله ملسو هيلع هللا ىلص  يف  أصعب  األوقـات وأشدِّ

الغزوة، وذلك يف قوله تعاىل: ﴿ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  

ې  ى  ى   ې   ې   ۉ    ۉ  ې   ۅ   ۅ   ۋ  

ائ  ائ   ەئ     ەئ  وئ   وئۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ  ۈئ  ﴾ ]التوب�ة: 

117[. فثّبتهم ورجعوا وقد غفرت هلم ذنوهبم��1.

��1 سيأيت الكام عي غزوة العرسة وفضل أهلها تفصيًا يف الفصل الثالث .

الفصل األول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمااًل
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سابعًا: ما ورد يف سرية عبد اهلل بن جحش: 

1- ولمـا ظنت مجاعة رسية عبد اهلل بن جحش ريض اهلل عنهم أهنم 
عصوا وهلكوا ؛ ألهنم قاتلوا يف أول يوٍم من شهٍر حراٍم، وهو شهر رجب، 
وهـم يظنون أنه آخر يوم من مجادى اآلخر، أبان اهلل عذَرهم وفّرج عنهم 
وريّض رسـوله ملسو هيلع هللا ىلص عنهم بعد أن المهم عـىل فعلهم، وردنَّ عىل املرشكني 
لّمـا عّروا َمن كان من املسـلمني بمكة بذلك، وشـننَّعوا عىل رسـول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص واملسـلمني، وذلك يف قوله تع�اىل: ﴿ ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  
ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ک   ک   ڑڑ   ژ   ژ   ڈ  ڎڈ   ڎ   ڌ  ڌ   ڍ   ڍ  

ک       ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  

ہ  ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ   ﴾��1 ]البقرة: 217[. 

2- وملا قال بعض املسـلمني: إن أصحاب رسية عبد اهلل بن جحش، 
وإن كانـوا أصابوا مغنمًا فلم يصيبوا أجرًا يف سـفرهم هذا، أنزل اهلل مثنيًا 
عليهـم بإيامهنم وهجرهتـم وجهادهم، وأهنم عىل رجاء رمحة اهلل سـبحانه 

وتعـاىل، فق�ال: ﴿ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
 .]218 ]البق�رة:   �2�﴾ ۅ  ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ  

فالوحي إذن يتابعهم، ويبرشهم، ويثبتهم، وكل هذا من العناية هبم.

��1 ينظ�ر لب�اب النقول � ص 29 �، والس�نن الكربى للبيهقي � 11/9، 85 �، وتفس�ري 
البغوي 246/1- 248 .

��2 ينظر السابق. 



��

ثامنًا: ما ورد يف فضل فقراء الصحابة وضعفائهم رضي اهلل عنهم:

1- نزلت اآليات تثني عىل هؤالء الفقراء والضعفاء، ومتدحهم بام 

فـازوا به من اإليامن، وصدق حاهلم مع اهلل عز وجل وإقباهلم عليه تعاىل 

عـىل الدوام، وتطلُب من النبـي ملسو هيلع هللا ىلص أال ينحيهم عنه ولو قلياًل مهام كان، 

وأن جيعلهم جلسـاءه وأِخّصاءه، وتصفهم بأهنم هم الشاكرون، وذلك 

حني طلب بعض سادة املرشكني بمكة أن ينحي النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقراء املسلمني 

وضعفاءهم عن جملسـه - حني جيالسونه ليسـمعوه - لعلهم يسلمون، 

فن�زل قول�ه تع�اىل: ﴿ ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ     

خب   حب   جب   يئ    ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی   ی   ی   ىئىئ  
ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   حت    جت   يب   ىب   مب  
 ﴾ ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   

]األنعام: 52 - 53[.

2- ومـن عنايـة اهلل تعـاىل هبم، وبيانـه لعلو مقامهم عنـده تعاىل أمُره 

تعـاىل نبيـه ملسو هيلع هللا ىلص أن يلـني جانبه هلـم، وأن يرتفق هبم، ويـرف إليهم وقته 

ومجيع حفاوته، يف قوله تعاىل: ﴿   ۇئ  ۆئ  ۆئ ﴾ ]احلجر: 88[، 

وذل�ك بعد أن هن�اه تعاىل عن االلتفات إىل ما يف أي�دي املرشكني من متاع 

الدني�ا، وعن احل�زن عىل عدم إيامهنم، رجاء نجاهتم وأن يتقوى اإلس�ام 

واملس�لمون هب�م وبأمواهل�م يف قول�ه تع�اىل: ﴿ ې  ې  ې  ى  ى  ائ  

الفصل األول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمااًل



في ظالل آيات الثناء على الصحابة النجباء ��

ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ   ﴾، فق�د ج�اء بعدها مبارشة قوله تعاىل: 
﴿ ۇئ  ۆئ  ۆئ ﴾ أي ترّف�ق وألِ�ن جانب�ك هل�ؤالء الضعف�اء 
والفق�راء من املؤمنني، وطِب نفس�ًا بإيامهنم عن إي�امن هؤالء األغنياء من 

كفار أهل مكة، فإن اهلل مظهر هبم دينه��1.

3- وأنزل اهلل تعاىل يف فقراء وضعفاء املؤمنني بمكة - الذين سبقوا 
إىل اإلسـالم وصـروا عىل األذى املتواصل مـن املرشكني - وما أعده اهلل 

تعـاىل هلم من عظيم اجلزاء قوله تعاىل: ﴿ ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  
حئ   جئ     ی   ی   ی   ی   ىئ     ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ  
خت   حت   جت   يب   ىب   مب    خب   حب   جب   يئ    ىئ   مئ  
ٱ  ٻ   مت   ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج  جح   

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ     ڀ    ﴾��2 ]املطففني: 29- 36[.

��1 ينظ�ر الكش�اف للزخم�رشي 589/2، واملحرر الوجي�ز 353/8، وتفس�ري القرطبي 
57/10، والتحرير والتنوير 82/10 .

��2  يقول البغوي يف تفسريه � 369/8 �: » قوله عز وجل: ﴿ ۇئ  ۇئ   ۆئ ﴾ أرشكوا، 
يعن�ي كفار قريش: أبا جهل، والوليد بن املغ�رية، والعاص بن وائل، وأصحاهبم من 
مرتيف مكة ﴿ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ﴾ عامر، وخباب،وصهيب، وبال، وأصحاهبم من 
فقراء املؤمنني. ﴿ مج﴾ وهبم يس�تهزؤون «. وكذا قال ابن اجلوزي � زاد املسري 
�60/9 وقال القرطبي � �267/19: » روى ناس عن ابن عباس قال: هو الوليد بن 
املغ�رية، وعقبة بن أيب معيط، والعاص بن وائل، واألس�ود بن عبد يغوث، والعاص 
اب�ن هش�ام، وأبو جهل، والنرض ب�ن احلارث، وأولئ�ك ﴿ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ﴾ من 
أصح�اب حمم�د ملسو هيلع هللا ىلص مثل ع�امر، وخباب وصهي�ب وب�ال ﴿  مج﴾ عىل وجه 

السخرية. ﴿ ىئ  ىئ  ىئ ﴾ عند إتياهنم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يتغامزون «. 



��

�- وامتـدح اهلل تعـاىل فقـراء املهاجرين بالّتعفُّف وبعـدم اإلحلاح يف 
فة الذين انقطعوا إىل اهلل وإىل  املسـألة رغم شـدة حاجتهم- وهم أهل الصُّ
رسوله، وسكنوا املدينة وليس هلم سبب يردون به عىل أنفسهم ما يغنيهم- 

وسـجل ذلك هلـم، وذلك يف قوله تع�اىل: ﴿ ڱ  ڱ  ڱ  
ہ      ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ    ں   ں  
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  

ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ﴾ ]البقرة: 273[. 

فـة:   �- وقـال تعـاىل يف فقـراء املهاجريـن أيضـًا، وهـم أهـل الصُّ
﴿  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀڀ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿٿ   ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ﴾ ]الكه�ف: 28[. فه�ذه أح�وال أهل 
الصف�ة، يتقلبون يف عبادة رهبم، وال يطلبون بذلك إال رضاه، فام أعظمها 

من شهادة هلم .

�- وأبـان اهلل تعـاىل عـن صـدق فقـراء الصحابـة مـن املهاجريـن 
واألنصار، وحمبتهم للجهاد مع رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وهو يصف حترسهم وأسفهم 
عـىل قعودهم عن اجلهاد يف غزوة العرسة بسـبب قلـة ذات أيدهيم، وذلك 
يف اآليـات التي نزلت يف رفع احلرج عنهم وعن غرهم، وهي قوله تعاىل: 

ڱ   ڱ   ڳ     ڳ      ڳ   ڳ     گ   گ   گ   گ   ک   ک    ﴿
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  
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ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   

ۉ   ۅ   ۅ   ۋ     ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ  

ۉ  ې ﴾  ]التوب�ة:91- 92[. فه�ذه بع�ض أوص�اف وفضائ�ل فقرائه�م 

ريض اهلل تعاىل عنهم .

تاسعًا: ما ورد يف عذر املستضعفني مبكة وفضلهم: 

1- جـاء يف عـذر املسـتضعفني بمكـة وصرهم عـىل األذى قول اهلل 
ژ   ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  ڍ   ڇ   ڇ   ﴿ تع�اىل: 
ڳ  ڳڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   کک    ڑ    ڑ  
  ڱ   ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ۀ ۀ 
 ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭڭ  ڭ  

ڭ  ۇ  ۇ ﴾��1 ]النساء: 97- 99[.

2- وقال اهلل تعاىل يف فضل املستضعفني بمكة:﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   ٺ  

ڦ ﴾��2 ]النساء: 75[. 

��1 ينظر لباب النقول يف أسباب النزول ص � 68 � .
��2 وق�د ودع�ا النبي ملسو هيلع هللا ىلص للمس�تضعفني بمكة الصابرين ع�ىل أذى أهلها، وذلك كام رواه 
البخاري �1072/3، برقم �2774 عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
يدعو يف القنوت: » اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج 
عيـاش بـن أيب ربيعة، اللهم أنج املسـتضعفني من املؤمنني، اللهم اشـدد وطأتك عىل 

مض، اللهم سنني كِسنِّي يوسف « .
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عاشرًا: ما ورد يف فضل املهاجرين��1: 

ل اهلل هلم أن هجرهتم كانت له سبحانه وتعاىل، يف مرضاته  1- سجنَّ
وطلب ثوابه، وأهنم ُظلموا، ووعدهم بأنه سـيعوضهم بحسن املنزل يف 
الدنيـا، وهتيئة إخوان هلم وأنصار، وتبديـل خوفهم أمنًا، وأن ما يدخره 

هلـم يف اآلخـرة أكر، وذل�ك يف قول�ه: ﴿ ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  
 ﴾ ىئ   مئ    حئ   یجئ   ی   ی   ىئی   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   
]النح�ل: 41[. وه�ذا الوعد يش�مل م�ن هاجر من مك�ة إىل املدينة، ومن 

هاجر منهم إىل احلبشة��2.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ   وتعـاىل: ﴿  2- وقـال سـبحانه 
ٿ        ٿ   ٺ  ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ  
ٿ   ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  
چ   چ   چ   ڃڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ     ڄ   ڄ  

چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ﴾  ]احلج: 39- 40[. 

3- ومدحهـم اهلل تعاىل ووعدهم بالرزق احلسـن يف الدنيا واآلخرة، 

��1 يدخل يف فضائلهم أيضًا بعض ما سبق يف فضل فقراء الصحابة ريض اهلل عنهم . 
��2 ينظ�ر تفس�ري اب�ن كث�ري 572/4. وقي�ل نزل�ت ه�ذه اآلي�ة يف س�تة م�ن أصح�اب 
، وعايش وجرب َموَليني  رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: باٍل، وعامر، وصهيب، وخبَّاب ب�ن األرتِّ
بوهنم، لريدُّوهم عن اإِلس�ام. وقيل نزلت يف  لقري�ش أخذهم أهل مكة فجعلوا ُيعذِّ

أيب جندل بن سهيل بن عمرو. � ينظر زاد املسري 447/4- 448 � .
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ووعدهـم سـبحانه أنه سـرضيهم، وذل�ك يف قوله تع�اىل: ﴿  ٹ  

ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  
چ   چ   چ   چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄڄ  
ڇڇ  ڇ   ڇ  ڍ     ڍ   ﴾ ]احل�ج: 58- 59[. ووع�ده تع�اىل 

مضمون ﴿ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ﴾  ]التوبة: 111[.

�- وعـّدَد فضائـل هلـم ووعدهم عليهـا تكفر السـيئات وإدخال 

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ     ﴿ تع�اىل:  قول�ه  يف  اجلنـات 

ٿ    ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ  

ڦ   ڦ   ڤ      ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  

چ  ڇ   ﴾ ]آل عمران: 195[.

�- وأشـار اهلل سـبحانه إىل فضيلـة أخـرى للمهاجريـن، وهي أهنم 

موعـودون باالسـتخالف يف األرض، وأهنـم أهـٌل لتحمل هـذه األمانة، 

ڑ   ژ   ژ     ڈ   ڈ  ڎ   ڎ   ڌ  ڌ    ﴿ فق�ال: 

ڑ  ک  ک  ک  کگ   گ  گ  گ   ﴾ ]احل�ج:41[  . 
فق�د جاء قبلها مبارشة قوله تع�اىل: ﴿  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  

ٿ        ٿ   ٺ        ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ  
ٿ   ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  
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چ   چ   چ  ڃڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ     ڄ   ڄ 
چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ﴾ ]احلج: 39- 40[.

�- وأشـار عـز وجل إىل علو درجـة اهلجرة واجلهـاد، وإىل ما ينتظر 
املهاجرين من عظيم الثواب، وذلك يف قوله: ﴿ ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  
ۇ  ۆ  ۆ        ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  
ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ    ائ   ائ   ى   ېى   ې  
جئ    ی   ی   ی   ىئی   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ    ۈئ    ۈئ   ۆئ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  

ڀ  ڀ     ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ ﴾ ]التوبة: 19 - 22[.

�- وَقبِـل اهلل هجـرة مـن تأخـرت هجرته مـن املسـتضعفني بمكة، 
ه اهلل بصرهـم، ووعدهم املغفرة عـىل تأخر هجرهتـم، بجهادهم مع  ونـونَّ
املؤمنـني، وصرهم، ووعدهم أنه تعاىل سـرمحهم، وذلك يف قوله تعاىل: 

﴿ ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   
ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ ﴾��1 ]النحل: 110[.

�- وأشـار تعاىل إىل فضل َمن آمن وهاجر بعد صلح احلديبية، بأهنم 
من املؤمنني، ملحقون بالسـابقني يف الفضل، وإن كانوا أقل رتبة منهم، يف 
قوله تعاىل: ﴿ وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ﴾ 
]األنفال: 75[ ، فيدخل فيهم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وأمثاهلام. 

��1 ينظر: تفسري الطربي 381/7، 379/14، وكشف األستار 46/3، حديث رقم 2204.
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حادي عشر: ما ورد يف فضل املهاجرين واألنصار:

1- شـهد اهلل للمهاجريـن واألنصـار أهنـم املؤمنـون حـق اإليـامن، 
ووعدهـم باملغفـرة والـرزق الكريـم، وهو اجلنـة، ووعـد اهلل ال يتخلف، 

وذل�ك يف قوله تع�اىل: ﴿ ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
 ﴾ ەئ  ەئ   ائ    ائ   ىى   ې   ې    ې   ې   ۉ   ۉ  

]األنفال: 74[.

2- وأثبـت اهلل للسـابقني مـن املهاجريـن واألنصـار، أو املهاجريـن 
واألنصار عامة - لسـبقهم - أنه ريض عنهم، وأهنم مسـلِّمون له يف مجيع 
أحواهلـم، راضـون بكل ما يأمرهم به وبكل ما يفعل هبم، وأخر بأن اجلنة 

يف انتظارهم، وأهنم خالـدون فيها أبدًا، فقال: ﴿ ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  
ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  

ٹ  ڤ   ﴾ ]التوبة: 100[. 

 3- وقـال عز وجل يف فضـل املهاجرين واألنصار، أو األنصار فقط: 
ڀ    ڀ    ڀ   پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ﴿

ڀ ﴾ ��1 ]األنفال: 62[.

��1 يق�ول اب�ن كث�ري رمحه اهلل يف تفس�ريه: 84/4: » ذك�ر نعمته عليه ب�ام أيده به من 
املؤمن�ني املهاجرين واألنصار؛ فقال: ﴿ پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     
ٺٿ  ﴾ أي: مجعه�ا عىل اإليامن بك، وعىل طاعت�ك ومنارصتك وموازرتك« . وجيوز أن 
تك�ون اآلي�ة يف حق األنص�ار، بقرينة قوله: ﴿ ٺ  ٺ     ٺٿ ﴾ اآلية، وهذه إش�ارة = 



��

�- ووصـف اهلل املهاجرين بثالثة أوصاف واألنصار بأربعة، وهي 
شهادات وأوسمة هلم إىل يوم القيامة، تدل عىل متام صدقهم، وتبرشهم بام 

هلم عند رهبم، وذلك يف قوله تعاىل: ﴿  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   
وئ   ەئ   ەئ   ائ     ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ  
وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  
ىئ   ىئ     ی    یی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   ﴾ 

]احلرش: 8- 9[.

�- وتاب اهلل عليهم وعفا عنهم، يف قوله تعاىل: ﴿ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې ﴾��1 

]التوبة: 116[، فهذه فضائل بعد فضائل للمهاجرين واألنصار.

�-  وتـوىّل اهللُ حفـظ األنصار، فهو وليهم، وهـم أولياؤه، وذلك يف 
]آل   ﴾ تع�اىل: ﴿  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   قول�ه 

عمران: 122[. وقد نزلت يف بني َسِلمة وبني حارث�ة ��2 .

= إىل الع�داوة الت�ي كانت بني األوس واخلزرج يف حروب ُبع�اث، فألف اهلل تعاىل قلوهبم 
عىل اإلسام، وردهم متحابني يف اهلل. وجيوز أيضًا أن يكون املراد بالتأليف هنا التأليف بني 
املهاجرين واألنصار «. وينظر تفسري البغوي 374/3، واملحرر الوجيز 366/6، 367.

��1 سيأيت الكام عليها تفصيا يف الفصل الثالث يف غزوة العرسة.
��2 سيأيت الكام عليها تفصيًا يف الفصل الثالث .

الفصل األول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمااًل
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ثاني عشر: ما ورد يف فضل آل البيت رضي اهلل عنهم: 

1- ويف فضـل اإلمام عيلٍّ وفاطمة الزهراء واحلسـنني ريض اهلل عنهم 
أمجعـني ن�زل قوله تع�اىل: ﴿   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى ى  
ۆئ   ۆئ    ۇئ    ۇئ   وئ   وئ  ەئ  ەئ   ائ     ائ  

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ ﴾��1 ]آل عمران: 61[.

2- ويف حـق اإلمام عـيلِّ ومحزة وعبيدة بن احلـارث ريض اهلل عنهم، 
نزل قوله تعاىل: ﴿   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  
ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ      ہ   ہ   ہ  
ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ﴾��2 ]احلج: 19 -22[.

3- واختص اهلل تعاىل قرابة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وهم بنو هاشم��3 أو بنو هاشم 
وبنو املطلـب،  فقَرهم وغنينَّهم��4، صغرهم وكبرهم، ذكرهم وأنثاهم، 

��1 سيأيت الكام عليها تفصيًا يف الفصل الرابع .
��2 سيأيت الكام عليها تفصيًا يف فضل الفصل الثالث يف أهل بدر، ويف الفصل الرابع .
��3 ك�ذا عن�د أيب حنيف�ة ومالك، وأدخل الش�افعي وأمحد معهم بني املطل�ب. ينظر � زاد 
املس�ري 360/3، وتفس�ري القرطبي 12/8 . وينظر كام اإلمام الش�افعي يف أحكام 

القرآن له 76/1 �.
��4 ما عليه اجلمهور أنه يعطى غنيهم وفقريهم ألن ظاهر اآلية أن وصف قربى النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
هو سبب ثبوت احلق هلم يف  مخس املغنم دون تقييد بوصف فقرهم . � ينظر التحرير 

والتنوير 11/10 � .



��

م عليهم  بُخمـس اخُلمس من الغنيمـة، وباخلمس ِمن الفيء��1، حـني حرنَّ
الـزكاة والصدقة، ألهنا أوسـاخ النـاس، تنزهيًا هلـم ريض اهلل عنهم ورفعًا 
ألقدارهـم، إكرامـًا لرسـوله ملسو هيلع هللا ىلص ��2، وتلك فضيلة اختصـوا هبا ريض اهلل 

عنهـم، وذلك يف قوله تعاىل: ﴿  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  
ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ﴾ ]األنفال: 41[، 

وقوله تع�اىل : ﴿ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   
گ  گ  ڳ  ڳ  ﴾ ]احلرش: 7[.

�- وجاء - عىل قوٍل - أهنم املقصودون بقوله تعاىل : ﴿ ڀ   ڀ     ڀ    
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ﴾��3 ]الشورى: 23[.

�- وجـاء يف فضـل أهل البيت وأمهات املؤمنـني رضوان اهلل عليهم 
مجيعـًا قوله تع�اىل: ﴿  ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  

ک   ک  ﴾ ]األحزاب: 33[.

��1 والف�يء: ه�و ما دخل عىل املس�لمني من أم�وال الكفار من غري قت�ال أو إجياف خيل، 
كخ�راج األرض، واجلزي�ة، وأموال املهادن�ة والصلح. � ينظر زاد املس�ري 358/3، 

وتفسري القرطبي �2/8 . 
��2 ق�ال ملسو هيلع هللا ىلص في�ام رواه مس�لم: » إننَّ هـذه الصدقات إنام هي أوسـاخ النـاس، وإهنا ال حتل 
ملحمـد، وال آلل حممد «. � صحيح مس�لم 754/2، برق�م �1072. ويقول النووي 
رمح�ه اهلل: » ه�ي ح�رام عندنا عىل بني هاش�م وبني املطلب، وقال مالك: بنو هاش�م 

فقط «. � رشح مسلم 175/15 �.
��3 ينظ�ر تفس�ري الط�ربي 20/ 494- 502، والبغ�وي 190/7- 193، وزاد املس�ري 
284/7، وابن كث�ري 201/7، وفتح القدير 534/4، 536- 537، وينظر: تعليق 

الشوكاين يف آخر تفسريه لآلية، وغريه من هؤالء األئمة.

الفصل األول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمااًل



في ظالل آيات الثناء على الصحابة النجباء ��

�- وجاء يف فضل زوجات النبي ملسو هيلع هللا ىلص قوله تعاىل: ﴿ ٺ  ٿ    ٿ  
ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڄ  ڄ  ڄ   ﴾ ]األحزاب: 32[.

�- وبـنّي اهلل أن زوجـات النبي ملسو هيلع هللا ىلص كلهن أمهـات للمؤمنني إىل يوم 
القيامة، هلن حرمة األمومة، وذلك يف قوله تعاىل: ﴿ ۇ  ۆ  ۆ  
ې   ې  ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ   ۈٴۇ  ۈ  
ۇئ    وئ   وئ   ەئ   ەئ  ائ   ائ  ى   ى    ې  

ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ ﴾ ]األحزاب: 6[ .

�- وقال تعاىل يف أمهـات املؤمنني رضوان اهلل عليهن: ﴿ ھ  ھ  
ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ  ے    ے   ھ  
ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ                ۋ  ۋ  ۅ   ۅ   ۉ     
ۉ  ې  ې  ې     ې  ى   ى   ﴾ ]األح�زاب: 28-29[. فاخرتن 

كلهن اهلل ورسوله والدار اآلخرة . 

�- ونزل يف فضل السيدة عائشة أم املؤمنني خاصة، ست عرشة آية 
تّرئ سـاحتها من اإلفك، وختمت بوصفها بالطاهـرة والطنَّيِّبة، وذلك 

ۋۋ   ۅ   ۈ  ٴۇ   ﴿ ۈ   تع�اىل:  قول�ه  يف 
ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې   ې  ىى  ائ  ائ        ەئ  

ەئ   ﴾��1 ]النور: 26[.

��1 سيأيت الكام عليها تفصيًا يف الفصل اخلامس.



��

10- ونزلت بركة عائشة أم املؤمنني ختفيفات من اهلل ورخص لعباده، 

ولذلـك كانـت تلقب بــ) املباركة(، وذلـك كترشيع التيمم بـدل الوضوء 

والغسـل، وذل�ك يف قول�ه تع�اىل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

ٺ       ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ  
ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ                 ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ           ڤ  
ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    
ڍ   ڇڇ   ڇ   ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ  
ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  

ڑ  ک  ک  ک   ﴾��1 ]املائدة: 6[. 

11- وَأنزل اهللُ تعاىل استجابًة لسؤال ألم املؤمنني - املهاجرِة املجاهدة 

التي أوذيت يف سـبيل اهلل- أمِّ سـلمة ريض اهلل عنها عّدَة آياٍت، منها قوله 

ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ﴿ تع�اىل: 

ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ  

ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ      ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  

 ﴾ ڇ  چ   چ   چ   ڃچ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ      ڄ    ڄ   ڄ  

]آل عمران : 195[. فعن س�لمة بن أيب س�لمة، رجٍل من ولد ُأمِّ س�لمَة، عن 

ُأمِّ س�لمَة ريض اهلل عنه�ا، أهن�ا قالت: » يا رس�ول اهلل، ال أس�مُع اهللَ َذَكَر 

��1 سيأيت الكام عليها تفصيًا يف الفصل اخلامس .

الفصل األول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمااًل



في ظالل آيات الثناء على الصحابة النجباء �0

النساَء يف اهلجرة بيشٍء. فأنزل اهللُ عّز وجل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ ﴾ «��1.

12-  ونزلت بسـبب سـؤال من السـيدة أم سـلمة أيضًا آيـة عظيمة 
أخـرى يف شـأن النسـاء والتسـوية بينهن وبـني الرجال يف الثـواب، وفيها 
أرشف األوصاف التي يتصف هبا اجلنسـان عىل السواء، وهي قوله تعاىل: 

﴿ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  
ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ  
ڭ    ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ  
ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ﴾ ]األح�زاب: 35[. فع�ن عب�د الرمح�ن ب�ن 
ش�يبة، قال: س�معت ُأمَّ سلمَة، زوَج النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، تقول: قلُت للنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: ما 
لنا ال ُنذكر يف  القرآن كام ُيذكر  الرجال؟ قالت: فلم َيُرْعني منه يومئذ إال 
ح شعري، فلففت شعري، ثم خرجُت  ونداؤه عىل املنرب، قالت: وأنا ُأَسرِّ
إىل ُحجرة من ُحَجر بيتي، فَجَعلُت سمعي عند اجلَريِد، فإذا هو يقول عند 

املنرب: » يا أهيا النّاس، إن اهلل يقول يف كتابه: ﴿ ڻ  ڻ  ۀ  
ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ    ﴿ اآليـة:  آخـر  إىل   ﴾ ۀ  ہ 

��1  أخرجه الرتمذي 237/5، برقم  3023 ، وأبو يعىل 391/12، برقم 6958، �وقال 
الرتم�ذي وأب�و يعىل: ع�ن رجل من ولد أم س�لمة �، وأخرجه احلاكم يف املس�تدرك: 
300/2، والط�رباين يف الكب�ري: 294/23 – برقم 651. وه�ذا لفظ احلاكم، وقال: 

» هذا حديث صحيح عىل رشط البخاري ومل خيرجاه « . ووافقه الذهبي . 



�1

ۅ﴾ «��1 . وآي�ات أخ�رى نزل�ت بس�ببها ��2، ونزول ه�ذه اآليات 
بسببها ريض اهلل عنها وعىل هذا الوجه من الرسعة كامها ُيَعدُّ يف فضائلها 

ريض اهلل تع�اىل عنه�ا، فض�ًا عام ن�زل يف بيتها من اآلي�ات، فقد نزلت يف 

بيته�ا آية التطه�ري ]األحزاب: 33[، وآي�ة التوبة عىل أيب ُلباب�ة ]التوبة: 102[، 

وآية التوبة عىل الثاثة الذين ُخلِّفوا عن غزوة تبوك��3 ]التوبة: 118[.

13- وخـصنَّ اهلل تعـاىل أم املؤمنني زينب بنت جحـش بفضيلة مل تكن 

لغرهـا مـن أمهات املؤمنني بأنـه تعاىل هو الـذي زوجها منـه ملسو هيلع هللا ىلص  دون ويل 

 وشـهود مـن البـرش��4، وأنـزل يف ذلـك قرآنـًا يتىل، وذل�ك يف قول�ه تعاىل: 

ک     ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ    ڎ   ڌ    ﴿
گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ﴾ ]األحزاب: 37[.

��1 أخرجه أمحد يف مسنده 301/6، 305 ، والطرباين يف الكبري 293/23، برقم 650، 
وذكر حمققه محدي السلفي يف احلاشية حتسني احلافظ ابن حجر له .

��2 ينظ�ر س�بب ن�زول قول�ه تع�اىل : ﴿   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ ﴾ 
]النس�اء: 32[ يف س�نن الرتم�ذي 237/5، حدي�ث رق�م 3022، ومس�ند أمح�د 
322/6، ومس�ند أيب يعىل 393/12، رقم 6959، والطرباين يف الكبري 280/23، 
برق�م 609، واملس�تدرك 305/2. واحلديث خمتلف فيه ب�ني التصحيح والتضعيف 

باالنقطاع بني جماهد وأم سلمة. 
��3 ينظ�ر ع�ىل الرتتي�ب آية التطه�ري يف س�نن الرتم�ذي 351/5، حديث رق�م 3205، 
والتوبة عىل أيب لبابة يف الس�رية النبوية البن هشام 225/3- 226 ، وتاريخ الطربي 

585/2، والتوبة عىل الثاثة يف صحيح البخاري 70/6 ، برقم 4677 .
��4 ينظر تفسري ابن كثري 425/6 .

الفصل األول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمااًل



في ظالل آيات الثناء على الصحابة النجباء �2

�1- وبسبب السـيدة زينب بنت جحش وبركاهتا أنزل اهلل تعاىل 
آيـة احلجـاب، وفيها ما فيها مـن تعظيم حرمة نسـاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وذلك 

قوله تعاىل: ﴿ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ں  
ھ   ہ   ہ   ہ    ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ    ڻ      ں  
ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   
ې  ېې  ې  ى  ى  ائائ  ەئ  ەئ             وئ  وئ  ۇئ  
ی   ی   ىئ    ىئىئ   ېئ   ېئ   ېئ    ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ  

ی  ی  جئ   ﴾ ]األحزاب: 53[.

ثالث عشر: ما ورد يف فضل من كان منهم من أهل الكتاب:

1- نـزل يف مؤمنـي أهـل الكتـاب كعبـد اهلل بـن سـالم وأصحابـه 
الذين أسـلموا قوله تع�اىل: ﴿   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  

پ  ﴾��1 اآلي�ة ]البقرة: 146[.

��1 ذكره احلافظ ابن حجر قال: » قال الواحدي: نزلت يف مؤمني أهل الكتاب عبد اهلل بن 
سام وأصحابه كانوا يعرفون رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بنعته وصفته وبعثه يف كتاهبم كام يعرف 
أحدهم ولده إذا رآه مع الغلامن؛ قال عبد اهلل بن س�ام: ألنا أش�ّد معرفة برس�ول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص مني بابني، فقال له عمر بن اخلطاب: وكيف ذاك يا ابن س�ام؟ قال: ألين أش�هد 
ا يقينًا، وأنا ال أشهد بذلك عىل ابني، ألين ال أدري ما أحدث  أن حممًدا رسول اهلل حقًّ
النس�اء، فقال عمر: وفقك اهلل يا ابن س�ام«. � العجاب يف بيان األسباب  398/1، 

وطبعة دار ابن حزم  ص 215 �. وينظر تفسري القرطبي 110/2.



�3

2- وفيهم نزل قوله تعاىل: ﴿  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  
چ  چ  چچ  ڇ  ڇ        ڇ   ڇ  ڍ  ڍ ﴾ ]البقرة: 121[ سواء كان 
امل�راد هبم من آمن من اليه�ود أو األربعني الذين قدم�وا مع جعفر بن أيب 

طالب ريض اهلل عنه من أرض احلبشة ��1. 

 3- وقـال عـز وجـل فيمـن آمن مـن أهل الكتـاب مـن الصحابة:
﴿  ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ       ۆ  
ۉ   ۅ   ۅ       ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ  
ائ   ائ   ى   ى   ې   ې    ې     ې   ۉ  
ېئ﴾��2  ۈئ   ۈئ   ۆئۆئ   ۇئ   ۇئ       وئ   وئ       ەئ   ەئ  

]عمران: 113- 115[.

�- وأنـزل اهلل تعاىل يف حقهم أيضًا: ﴿ پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   ٹ       ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ڦ  ڦ  
ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  

چ  چ  چ﴾��3 ]القصص: 52- 54[.

��1 ينظر العجاب �373/1- 374 ، وطبعة دار ابن حزم 189- �190 .
��2 سيأيت الكام عىل ذلك مفصًا يف الفصل الرابع .

��3 يق�ول احلاف�ظ يف الفت�ح � �191/1: » قوله تع�اىل: ﴿ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ﴾ نزلت 
يف طائفة آمنوا منهم كعبد اهلل بن س�ام وغريه، ففي الطرباين من حديث رفاعة القرظي 
قال: نزلت هذه اآليات يفَّ وفيمن آمن معي. وروى الطرباين بإسناد صحيح عن عي بن 
رفاع�ة القرظ�ي قال: خرج عرشة من أهل الكت�اب - منهم أيب �رفاعُة� - إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

فآمنوا به فأوذوا، فنزلت: ﴿ پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ﴾ اآليات « . 

الفصل األول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمااًل



في ظالل آيات الثناء على الصحابة النجباء ��

�- ومدح اهلل تعاىل الراسخني يف العلم منهم، الذين آمنوا بمحمد ملسو هيلع هللا ىلص 
- حني اسـتثناهم من أهل الكتاب بأهنم ليسـوا كغرهم من أهل الكتاب 
الذين سألوا النبي ملسو هيلع هللا ىلص جهاًل منهم أو تعجيزًا له ملسو هيلع هللا ىلص أن ينزل عليهم آية من 
السامء - ووعدهم والصحابة عامة بأنه تعاىل سيؤتيهم أجرًا عظياًم، وذلك 

يف قوله تعاىل: ﴿ ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ   
جب   يئ   ىئ     مئ   جئحئ   ی   یی   ی   ىئ   ىئ   

حب   خب    مب  ىب  يب    جت   ﴾��1 ]النساء: 162[. 

�- ونزل يف حق النجايش، ويدخل فيه أيضًا من آمن من أهل الكتاب 
قول�ه تع�اىل: ﴿ ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  
ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇۋ  ۋ  

عم�ران:  ]آل   �2�﴾ ى    ې   ې    ې   ۉې   ۉ   ۅ   ۅ  

��1 أخ�رج اب�ن أيب حاتم يف تفس�ريه � 1116/4 � عن عكرمة وس�عيد ب�ن جبري عن ابن 
عب�اس ريض اهلل عنه�ام: » قول�ه تع�اىل ﴿ ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ ﴾ : نزل�ت يف 
عبد اهلل بن س�ام، وُأس�يد بن سعية، وثعلبة بن س�عية حني فارقوا وشهدوا أن الذي 

جاء به رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حق من اهلل وأهنم جيدونه عندهم يف التوراة «. 

وقال أبو س�ليامن: » هم عبد اهلل بن س�ام، ومن آمن معه من أهل اإلنجيل ممن قدم 
م�ع جعفر من احلبش�ة، واملؤمن�ون: يعني أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص « . � زاد املس�ري: 
�251/2 . وقال ابن عطية يف املحرر الوجيز � 290/4 �: » وهم عبد اهلل بن س�ام 
وخُمرييق، ومن جرى جمرامها « . وينظر تفسري البغوي 309/2، والقرطبي 13/6 .

��2 أخرج�ه الط�رباين يف األوس�ط 120/3، برق�م 2667، والب�زار � كش�ف األس�تار 
392/1، رقم �832، و الضياء املقديس يف املختارة � 40/5، برقم �1649 عن ثابت 
 ع�ن أنس ب�ن مالك قال: » ملا مات النجايش قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: » اسـتغفروا ألخيكم «=



��

199[. فه�ذا بعض ما مدح اهلل به أصح�اب نبيه ملسو هيلع هللا ىلص من أهل الكتاب .

رابع عشر: ما ورد يف حق أفراد منهم رضي اهلل عنهم��1:

 1- فمـام ورد يف حـق أيب بكـر الصديـق ريض اهلل عنـه قولـه تعـاىل: 
﴿  ے  ے﴾، يقول الباقاين: » وال أفضل من اثنني ثالثهام اهلل «��2، 

تع�اىل: ﴿  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    قول�ه  وذل�ك يف 
ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ   
ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ۈٴۇ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ  
ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائائ   

ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ   ﴾ ]التوبة: 40[. 

 2- وأشـار اهلل تعـاىل إىل فضـل أيب بكـر الصديـق يف قولـه تعـاىل: 
ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ  چ   چ   ڃ   ڃ    ﴿
کک    ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎڎ   ڌ   ڌ      ڍ  

گ  گ  گ ﴾ ]النور: 22[. 

3- وأشـار إىل الذين سـيقاتلون املرتدين مـن العرب واألعراب بعد 

= فقال بعض الناس: تأمرنا أن نستغفر له وقد مات بأرض احلبشة، فنزلت: ﴿ ہ  
ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﴾ «. وقال اهليثمي: » رواه البزار 

والطرباين يف األوسط، ورجال الطرباين ثقات « . � جممع الزوائد �38/3.
��1 خصصت للكام عىل ذلك تفصيًا الفصل اخلامس من هذا الكتاب .

��2 اإلنصاف فيام جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل به، للباقاين � ص 100 � .

الفصل األول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمااًل



في ظالل آيات الثناء على الصحابة النجباء ��

وفاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وهم أبو بكر الصديق ومن معه من الصحابة، قوله تعاىل: 
﴿ ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ﴾ 

]املائدة : 54[. وهذا عىل قول بعض أهل العلم بالتفسري��1.

�- وجـاء يف رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ويف أيب بكـر الصديـق- عىل قول كثري 
م�ن أهل العلم بالتفس�ري- قول�ه تع�اىل: ﴿ ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  
ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ﴾ ]الزم�ر : 33[. ق�ال الباق�اين: » قيل يف أصح 
َق: أبو بكر الصديق«��2. التفاسري: الذي جاء بالصدق: حممد ملسو هيلع هللا ىلص، وَصدَّ

�- ونـزل يف مـدح أيب بكـر الصديق قوله تع�اىل: ﴿ ڀ   ڀ  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ  ٹ   ڤ    ڤ  
ڤ    ڤ      ڦ  ڦ  ڦ      ﴾ ]الليل: 16 - 21[. فقد كان يش�رتي بامله العبيد 

من املسلمني ويعتقهم يف سبيل اهلل��3.

�- ونـزل يف صهيـب بن سـنان ريض اهلل عنه قول�ه تعاىل: ﴿ ڻ   
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ﴾��4 

]البقرة:207[.

��1 روي ذل�ك ع�ن عي بن أيب طالب ريض اهلل عنه و احلس�ن البرصي، ينظر تفس�ري ابن 
كث�ري 225/4، وزاد املس�ري 54/2. وق�ال الباقاين: » وهو الصدي�ق وأصحابه، ملا 

قاتل أهل الردة « . � اإلنصاف ص �100.
��2 اإلنصاف � ص 100 �. سيأيت مزيد يف بيان ذلك يف الفصل اخلامس.

��3 سيأيت بيان ذلك وتفصيله يف الفصل اخلامس .
��4 سيأيت بيان تفصيل ذلك يف الفصل اخلامس .



��

ى اهللُ أحَدهـم يف كتابـه، ومل يسـم أحدًا غـره، فكانت من  �- وسـمنَّ

أعظم مناقبه، وهو زيد بن حارثة ريض اهلل عنه ِحبُّ رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الذي 

تربنَّى يف بيته، وذلك يف قوله تعاىل يف بيان تزويج اهلل تعاىل النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص للسيدة 

زينب بنت جح�ش: ﴿ ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  

ڱ   ڱ   ڳ   ڳڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک     ک   ک   ک  
ڱ﴾ ]األحزاب: 37[.

�- ونـزل يف حـقِّ عامر بـن يـارس ريض اهلل عنهام قوله تع�اىل: ﴿ چ  

ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ     ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  
گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ       ڑ   ژ   ژ   ڈ  

گ﴾��1 ]النحل: 106[.

�- ويف عبـد اهلل بـن سـالم ريض اهلل عنـه - ال�ذي كان هيودي�ًا 

فأس�لم - ن�زل قول�ه تع�اىل: ﴿ ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  

ڭ  ڭ  ﴾��2  ]األحقاف: 10[.

10- ونزل يف بعض الصحابة قوله تعاىل: ﴿  ڳ    ڳ ڳ  ڱ  

��1 سيأيت بيان تفصيل ذلك يف الفصل اخلامس .
��2 تنظر الرواية يف صحيح البخاري 1378/3، رقم 3601، عن س�عد بن أيب وقاص. 
وينظ�ر ال�كام يف توجي�ه نزول هذه اآلية يف حق عبد اهلل بن س�ام مع كون الس�ورة 

مكية يف فتح الباري � �130/7.

الفصل األول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمااًل



في ظالل آيات الثناء على الصحابة النجباء ��

ہ ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ  ڻ   ڻ    ں   ں   ڱ   ڱ     ڱ  
  ہ ہ         ھ   ھ  ھ  ھ  ے ے   ﴾ ��1 ]األنعام: 122[.

11- وأنـزل اهلل يف حـق بعضهم ممن سـبقوا إىل اإلسـالم قوله تعاىل 
خماطب�ًا نبي�ه ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿ ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ      ڃ  

ڃ      چ  چ  چ  ڇ   ﴾��2  ]األنعام: 54[.

12- وأنـزل اهلل يف فضل من مات منهـم يف الطريق مهاجرًا: ﴿  ۈ  
ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ېې   ې  ى  ى  ائ  ائ  
ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ﴾��3 

]النساء: 100[.

��1 ذك�ر الس�يوطي يف لب�اب النق�ول � 95 � أهنا نزل�ت يف عمر بن اخلط�اب وأيب جهل، 
فق�ال: » أخرج أبو الش�يخ عن ابن عباس يف قول�ه ﴿ ڳ    ڳ ڳ  ڱ   ﴾ قال: 
نزل�ت يف عم�ر وأيب جهل. وأخرج ابن جرير عن الضح�اك مثله«. وروى الواحدي 
يف أسباب النزول � 151 � بسنده عن زيد بن أسلم مثله، وذكر أيضًا دون إسناد أهنا 
نزل�ت يف مح�زة بن عبد املطلب ريض اهلل عنه وأيب جهل . وينظر تفس�ري ابن أيب حاتم 

 .� 1381/4 �
��2 ذك�ر البغوي يف تفس�ريه � �148/3 ق�ال: » قال عكرمة: نزل�ت يف الذين هنى اهلل عز 
وجل نبيه عن طردهم، وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذا رآهم بدأهم بالس�ام. وقال عطاء: نزلت 
يف أيب بك�ر وعم�ر وعثامن وعي وبال وس�امل وأيب عبيدة ومصع�ب بن عمري ومحزة 
وجعف�ر وعث�امن بن مظعون وع�امر بن يارس واألرق�م بن أيب األرقم وأيب س�لمة بن 

عبد األسد ريض اهلل عنهم أمجعني« . 
��3 سيأيت يف الفصل اخلامس . وينظر لباب النقول � ص 68 �.



��

13- وأنـزل اهلل عـز وجـل يف بعضهـم قول�ه تع�اىل: ﴿  ڱ  ڱ  
وإن   ،]17 ]الزم�ر:   ﴾ ہ  ہ   ۀۀ    ڻ   ڻ   ڻ     ڻ   ں   ں   ڱ  

كان اللفظ عامًا يشملهم ويشمل غريهم��1.

�1- وعاتب اهلل تعاىل نبيه ملسو هيلع هللا ىلص - وهو سـيد العاملني - عتاب الكريم 
عليـه يف أحدهـم، وهو عبد اهلل ابن أم مكتوم -وكان رجاًل أعمي - تعلياًم 

للنبـي ملسو هيلع هللا ىلص، وجرًا خلاطر هـذا الرجل��2، ونزلت بذل�ك اآليات: ﴿ ٱ  
ٺ    ٺ   ٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ   ڃ  ڃ   ﴾  ]عبس: 1- 10[.

�1- ويقرتح عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أشياء، 
ويغار عىل رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف أشياء، ويتمنى أشياء فينزل الوحي موافقًا ملا 
 أشـار بـه عمر ومتنـاه، فعن أنس بن مال�ك ريض اهلل عنه ق�ال: قال عمر: 
» وافق�ت ريب يف ث�اث��3، فقل�ت: ي�ا رس�ول اهلل، ل�و اختذن�ا م�ن مقام 

��1 ينظر تفس�ري الطربي185/20، واملحرر الوجيز، وزاد املس�ري 170/7، وتفسري ابن 
كثري ��90/7 . وقال ابن كثري: » والصحيح أهنا شاملٌة هلم ولغريهم«.

��2 سيأيت يف الفصل اخلامس . وينظر لباب النقول � ص 242 � . 
��3  يق�ول احلاف�ظ ابن حج�ر: » وليس يف ختصيصه العدد بالثاث م�ا ينفي الزيادة عليها 
ألن�ه حصلت له املوافقة يف أش�ياء غري هذه، من مش�هورها قصُة أس�ارى بدر وقصُة 
َح الرتمذُي من حدي�ث ابن عمر أنه  الص�اة ع�ىل املنافقني ومها يف الصحي�ح، وصحَّ
ق�ال: » م�ا نزل بالناس أمر ق�طُّ فقالوا فيه وقال فيه عمر إال ن�زل القرآن فيه عىل نحو 
 ما قال عمر«. وهذا دال عىل كثرة موافقته، وأكثُر ما وقفنا منها بالتعيني عىل مخسَة  = 

الفصل األول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمااًل



في ظالل آيات الثناء على الصحابة النجباء �0

إبراهيم مصىل، فأنزلت: ﴿  ۉ  ې  ې  ې   ې ﴾ ]البقرة: 125[. 
وآي�ة احلج�اب ]األحزاب: 53[، قلت: يا رس�ول اهلل، لو أمرت نس�اءك أن 
حيتجب�ن، فإنه يكلمهنَّ الربُّ والفاجر، فنزلت آية احلجاب، واجتمع نس�اء 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف الغرية عليه فقلت هلن: ﴿  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ   ے   
ے  ۓ ﴾ فأنزل�ت هذه اآلية «��1 ]التحريم : 5[. ويف صحيح مس�لم عن 
اب�ن عم�ر قال: قال عم�ر: » وافقُت ريب يف ثاث ؛ يف مق�ام إبراهيم، ويف 

احلجاب، ويف ُأسارى بدٍر «��2.

�1- ومـن اسـتجابة اهلل تعـاىل لعمر وموافقات الوحـي له ما نزل يف 
حتريم اخلمر، فعن عمرو بن رشحبيل عن عمر بن اخلطاب قال: » ملا نزل 
حتريم اخلمر قال عمر: اللهم بنيِّ لنا يف اخلمر بيانًا شفاًء، فنزلت اآلية التي 
البق�رة: ﴿ ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  ائ         ائ   ﴾  يف 
اآلي�ة  ]البق�رة: 219[ ق�ال: فُدِعَي عمُر فُقرئت عليه، ق�ال: اللهم بنيِّ لنا يف 

اخلم�ر بيانًا ش�فاًء، فنزلت اآلي�ة التي يف النس�اء: ﴿ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
ہ  ہ    ہ  ھ   ﴾ ]النس�اء : 43[ فكان منادي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

= ع�رَش، لكن ذلك بحس�ب املنق�ول، وقد تقدم ال�كام عىل مقام إبراهيم، وس�يأيت 
الكام عىل مس�ألة احلجاب يف تفسري س�ورة األحزاب وعىل مسألة التخيري يف تفسري 
سورة التحريم «. � فتح الباري 505/1 � . وتنظر ثاث رسائل يف موافقات عمر بن 

اخلطاب، حتقيق ودراسة عبد اجلواد محام .
��1 صحيح البخاري 157/1، برقم 393.

��2 صحيح مسلم 1865/4، برقم 2399 .



�1

إذا أقيمت الّصاة ينادي: أال ال يقربنَّ الصاَة سكراُن، فُدِعَي عمُر فُقرئت 

علي�ه، فقال: اللهم بنيِّ لنا يف اخلمر بيانًا ش�فاًء، فنزلت هذه اآلية: ﴿  ڄ  

ڄ   ڄ   ﴾ ]املائدة: 90: 91[، قال عمر: انتهينا «��1. فهذه بعض موافقات 

ه: » قد كان  عمر، وموافقاته ريض اهلل عنه كثرية، وقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف حقِّ

ثون فإن يكن يف أمتي منهـم أحٌد، فإن عمر بن  يكـون يف األمـم قبلكم حمدنَّ

ثون: ُمْلَهمون «��2. اخلطاب منهم «. قال ابن وهب: » تفسري ُمحدَّ

�1- وجـاء أنـه نـزل يف حق عثامن بن عفـان ريض اهلل عنـه قوله عز 

وج�ل: ﴿ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ     گ  ڳ  

ۀ    ڻ    ڻ   ڻ   ںڻ   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   
ۀ  ہہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ﴾��3 ]النحل: 76[. 

�1- ونـزل يف عثـامن أيضـًا قول�ه تع�اىل: ﴿ ې  ې   ى  ى  ائ  

ائ  ەئ  ەئ   وئ    وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   
ىئ   ىئىئ  ی    ی       ی  ی  ﴾��4 ]الزمر: 9[.

��1 أخرج�ه أب�و داود 325/3، برق�م 3670، وه�ذا لفظه، والرتم�ذي 253/5، برقم 
3049. وأمحد 53/1. 

��2 صحيح مس�لم 1864/4، برقم 2398. وينظر تعليق ابن حجر عىل آيات الظهار يف 
فتح الباري 433-432/9، 473/13 .

��3 سيأيت يف الفصل اخلامس . 
��4سيأيت يف الفصل اخلامس . 

الفصل األول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمااًل
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�1- ويف عبـد الرمحـن بـن عوف ورجٍل مـن األنصار نـزل قول اهلل 

تعـاىل يثني عىل صدقاهتـام وأمثاهلام - كثرًة كانت أو قليلـًة - وماهلم فيها 

من النية احلسـنة، وينعي عىل املنافقني ملزهم هلم، وأنه ال َيْسـَلُم منهم أحد 

من املؤمنـني، وذلك قوله تعاىل: ﴿ ې  ى  ى  ائ    

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ          ۆئ   ۆئ  

ۈئۈئ  ېئ   ېئ  ېئ   ىئ    ىئ  ىئ  ﴾��1 ]التوبة: 79[.

 ��1 أخ�رج الب�زار يف مس�نده عن عمر بن أيب س�لمة ع�ن أبيه قال: » قال رس�ول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص: 
» تصدقوا فإين أريد أن أبعث بعثًا «، قال فجاء عبد الرمحن بن عوف فقال: يا رسول اهلل 
 عن�دي أربع�ة آالف، ألف�ان أقرضه�ام ريب وألف�ان لعي�ايل، فق�ال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : 
» بـارك اهلل لـك فيـام أعطيت، وبـارك لك فيام أمسـكت «، وبات رجل م�ن األنصار 
فأص�اب صاعني م�ن متر فقال: يا رس�ول اهلل، أصبت صاعني من مت�ر، صاع أقرضه 
ريب، وص�اع لعيايل، ق�ال: فلمزه املنافقون، وقالوا: ما أعط�ى الذي أعطى ابن عوف 
 إال رياًء، وقالوا: أمل يكن اهلل ورس�وله غنيني عن صاع هذا؟ فأنزل اهلل تبارك وتعاىل: 

وئ   ەئ  ەئ  ائ   ائ     ى   ى   ﴿ې  
وئ ۇئ  ۇئ          ۆئ ﴾ إىل آخر اآلية«.� البحر الزخار 234/15، رقم 8672 �. وقال 
اهليثمي: » رواه البزار من طريقني: إحدامها متصلة عن أيب هريرة، واألخرى عن أيب سلمة 
مرسلة، قال: ومل نسمع أحدًا أسنده من حديث عمر بن أيب سلمة إال طالوت بن عباد، 
وفيه عمر بن أيب س�لمة، وثقه العجي وأبو خيثمة وابن حبان، وضعفه ش�عبة وغريه، 
 وبقية رجاهلام ثقات« . اه� � جممع الزوائد �32/7 . وأخرجه ابن أيب حاتم يف تفسريه 
��1851/6 عنه، وأخرجه عن أنس أو غريه خمترصًا � �1850/6 وأخرجه الطربي 
يف تفسريه � 589/11 � عن ابن عباس خمترصًا وسمى عبد الرمحن بن عوف. وأصله 
 يف الصحيح�ني ع�ن أيب مس�عود األنص�اري � البخ�اري 1714/4، برق�م �4391 

و�مسلم 706/2، برقم �1018 وسمى األنصاري فقط .



�3

ٌة تبني  20- وبسـبب سعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنه تنزل آيات ِعدنَّ
أحكامًا مهمة، فقد أخرج مسلم يف صحيحه عن مصعب بن سعد عن أبيه 
قال: » نزلت يفَّ أربع آيات...«��1 احلديث. فاآليتان األولتان: قوله تعاىل: 

﴿ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

ڱ   ڱ   ڳڱ    ڳ   ڳ   ڳ   گگ   گ   گ   ک   ک   ک   

]لق�امن:   ﴾ ہ    ہ  ۀ   ۀ    ڻ   ڻ      ڻ   ںڻ   ں   ڱ  

14- 15[. واآلي�ة الثالثة: ﴿  ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ ﴾ 

]األنف�ال: 1[. واآلية الرابعة: ﴿  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  

پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ﴾��2 ]املائدة: 90[.

21- ونزل موافقًا لقول أحِد األنصار- ُروي أنه أبو أيوب األنصاري 
ريض اهلل عنه��3- قوله تعاىل يف حادثة اإلفك: ﴿ ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  
ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ﴾ ]الن�ور : 16[، فقد روى 
البخاري عن عروة قال: » ملا ُأخرِبت عائشُة باألمر، قالت: يا رسول اهلل، 
 أت�أذُن يل أن أنطل�َق إىل أه�ي؟ ف�أذَن هل�ا، وأرس�َل معه�ا الغ�ام، وق�ال 

��1 صحيح مسلم 1367/3، رقم 1748.
��2 ينظ�ر حتدي�د ه�ذه األرب�ع يف صحيح مس�لم 1877/4، رق�م 1748 . وهو يي رقم 

2411 تبعًا لطريقة ترقيم الشيخ حممد فؤاد عبد الباقي، فليتنبه.
��3 رواه الواحدي يف أس�باب النزول بس�ند ضعيف، وتنظر الروايات يف تعيني الرجل يف 

فتح الباري 470/8، 344/13 .  

الفصل األول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمااًل



في ظالل آيات الثناء على الصحابة النجباء ��

رج�ل من األنصار: س�بحانك ما يكون لنا أن نتكلم هبذا، س�بحانك هذا 
هبتان عظيم «��1 .

22- وبسـبب ما حدث لِرمة بـن قيس األنصاري��2 ريض اهلل عنه 
أنـزل اهلل التخفيـف عن عبـاده، فأحلنَّ هلم ليلة الصيـام أن يأكلوا ويرشبوا 
ويأتوا أهلهم إىل طلوع الفجر، سواء ناموا بعد غروب الشمس أم مل يناموا، 
بعد أن كانت إباحة ذلك مقيدة بعدم النوم بعد غروب الشمس، فهذا من 
بركاتـه ريض اهلل عنه، فق�د أخرج البخاري عن الرباء بن عازب ريض اهلل 
عنه، قال: » كان أصحاب حممد ملسو هيلع هللا ىلص إذا كان الرجل صائاًم، فحرض اإلفطار، 
فن�ام قبل أن يفطر مل يأكل ليلته وال يومه حتى يميس، وإن قيس بن رِصمة 
األنص�اري كان صائ�اًم، فلام ح�رض اإلفطاُر أتى امرأته، فق�ال هلا: أعندك 
طع�ام؟ قال�ت: ال، ولكن أنطل�ُق فأطلُب لك، وكان يوم�ه يعمل، فغلبته 
عين�اه، فجاءته امرأته، فلام رأته قالت: َخيبة لك، فلام انتصف النهار غيش 

عليه، فذكر ذلك للنبي ملسو هيلع هللا ىلص فنزلت  هذه اآلية: ﴿  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
 ٻ  پ    پ  ﴾ ]البق�رة: 187[ ففرح�وا هب�ا فرح�ًا ش�ديدًا، ونزل�ت: 
]البق�رة:   ﴾ چ      چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ﴿

187[« ��3 . فكانت رخصة للمسلمني إىل يوم القيامة.

��1 صحيح البخاري 113/9، برقم 7370.
��2 كذا صوب اسمه احلافظ ابن حجر يف الفتح 130/4 . 

��3 صحي�ح البخ�اري 676/2، برق�م 1816. ومعن�ى �فغلبته عيناه� أي ن�ام. و�خيبة 
ل�ك� يعن�ي: حرمانًا ل�ك، يقال خاب الرج�ل إذا مل ينل ما طلبه. ويف رواية النس�ائي 

��174/4 أن زوجته » أيقظته فلم يطعم شيئًا وبات وأصبح صائاًم «.



��

23- وَجَبـر اهللُ خاطـَر زيـد بن أرَقم وفـّرج عنه وأنـزل تصديقه مرئًا 

لـه من الكـذب يف قول�ه: ﴿ ڄ  ڄ  ڃ      ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

ڈ       ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ    ڇڇ   ڇ   چ  
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ     ک  ک  ک    ک  گگ  گ  گ    
ڳ  ڳ  ڳ   ڳ    ڱ    ڱ   ﴾��1 ]املنافقون: 7- 8[.

�2- وسمع اهلل قول َخوَلة بنت ثعلبة األنصارية ريض اهلل عنها وهي 

مها عىل نفسه بالظِّهار، فقال هلا:  حتاور النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف شأن زوجها الذي حرنَّ

»أنت عيّل كظهر أمي« - وقد كان ذلك طالقًا يف اجلاهلية، وهو أول ظهار 

يف اإلسـالم - وسـمع اهلل شـكواها إليه مصاهبا بفراق زوجها بعد أن َكِرَ 

سـنها، فأنزل اهلل - يف هذه اجللسـة وهي تشتكي إىل اهلل - حكمه يف ذلك، 

وهـو إبطال حكم الظهار��2، بيانًا للناس، واسـتجابة لشـكواها ريض اهلل 

عنهـا، وه�و قوله تع�اىل: ﴿  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  

ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ  ٺٺ   ڀ    ڀ   ڀ    ڀ  

��1 ينظ�ر ذل�ك يف صحي�ح البخ�اري 1860/4، حدي�ث رق�م 4619، ومس�ند أمح�د 
368/4. وسيأيت الكام عليها يف الفصل اخلامس .

��2 ينظ�ر احلدي�ث يف س�نن أيب داود 266/2، رق�م 2214، وصحي�ح اب�ن حب�ان 
107/10، رقم 4279. وينظر املسند � �46/6 حديث السيدة عائشة: » احلمد هلل 
الذي وِس��ع س�معه األص�وات، لقد جاءت املجاِدل�ة إىل النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص تكلمه وأنا يف 

ناحية البيت ما أس�مع ما تقول، فأن�زل اهلل عز وجل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ ﴾« إىل آخر اآلية.

الفصل األول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمااًل
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ڄ   ڄ   ڄڄ   ڦ       ڦ   ڦ   ڦ   ڤڤ   ڤ   ڤ   ٹ   
ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ    چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک    کگ  گ  گ  
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  
ۓ   ے   ھے   ھ   ھ    ھ   ہہ   ہ    ہ   ۀ   ۀ    

ۓڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ﴾ ]املجادلة: 1- 4[.

�2- ولّمـا خرج سـلامن الفـاريس ريض اهلل عنه من عند رسـول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص مثقـاًل مغمومًا ملا سـأله عن النصارى فقال: » ال خـر فيهم وال فيمن 
أحبهـم «��1 - وكان سـلامن قـد صاحـب مجاعة من رهبـان النصارى ممن 
- أنزل اهلل بيان ذلك باسـتثناء أهل احلق منهم، فأفرحه  أكثرهـم عىل احلقِّ

وفـّرج عنه، وه�و قول�ه تع�اىل: ﴿    ے    ے  ۓ     ۓ  ڭ     ڭ  

��1 روى الط�رباين يف الكب�ري �249/6، برق�م �6121: ع�ن س�لامن ريض اهلل عن�ه يف 
إس�امه ق�ال: ملا قدم النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص املدينة صنعت طعاما فجئت ب�ه النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: » ما 
هـذا يا سـلامن ؟ « قلُت: صدقة، فق�ال ألصحابه: » كلوا « ومل ي�أكل، ُثمَّ إين رجعت 
حت�ى مجع�ت طعامًا فأتيته به فقال: » ما هذا يا سـلامن ؟ « قل�ُت: هدية، فرضب بيده 
ف�أكل وق�ال ألصحابه: » كلوا «، قلُت: يا رس�ول اهلل، أخربين ع�ن النصارى ؟ قال: 

» ال خـر فيهم وال فيمن أحبهـم «. فقمُت وأنا ُمْثَقٌل، فأنزل اهلل عز وجل: ﴿ ے    
ے  ۓ     ۓ  ڭ     ڭ  ڭ     ڭ  ۇۇ ﴾ حت�ى بل�غ ﴿  پ  ڀ   
ڀ﴾ فأرس�ل إيّل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال يل: » يا سـلامن، إن أصحابك هؤالء الذين 

ذكـر اهلل « .اه� . ق�ال اهليثمي: » رواه الطرباين، ورجاله رجال الصحيح غري س�امة 
العجي، وقد وثقه ابن حّبان «. �جممع الزوائد: �434/9.



��

ڭ ڭ ۇۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ 
ى   ى   ې   ې  ې     ې   ۉ   ۅۉ   ۅ    ۋ  

ائ   ﴾ ]املائدة:82[. 

وروي أن الذي نزل هو قوله تعاىل: ﴿  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٺ   ٺ   ڀ   ڀ     ڀ   ڀ   پ   پ   پ    پ  

ٺ    ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ﴾��1 ]البقرة : 62[.

ونزول ذلك بسببه ريض اهلل عنه منقبة عظيمة له.

وبعــد: 

فه�ذه مجل�ة وافرة مَفّصل�ة من فضائ�ل الصحابة يف الكت�اب العزيز،  
ف�ريض اهلل عنهم وصىل وس�لم وبارك عىل من رّباهم، وكان س�بب اخلري 

يف إسعادهم سيدنا حممد، وعىل آله الطيبني الطاهرين .

 ��1 فق�د روى الواح�دي بس�نده عن ابن جري�ج عن عبد اهلل بن كثري، ع�ن جماهد قال: 
» لّما َقصَّ سلامن عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص قصة أصحاب الدير قال: » هم يف النّار« قال سلامن: 
 فأظلم�ْت ع�يَّ األرض، فنزل�ت: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ﴾ إىل قول�ه: 
﴿ٹ﴾ ق�ال: فكأنام كش�ف عني جب�ل «. وصحح احلافظ ابن حجر إس�ناده 
إىل اب�ن جريج. �ينظر العج�اب يف بيان األس�باب 398/1 ، وطبعة دار ابن حزم 
ص�90 . وروي نح�وه ع�ن جماه�د من غري طري�ق عبد اهلل بن كث�ري، أخرجه ابن 
أيب حات�م يف تفس�ريه ��126/1، والطربي � �45/2 بس�ياق آخ�ر، وصحح ابن 
حج�ر إس�ناد ابن أيب حات�م يف العج�اب �355/1، واألخ�رى ص �91 . وينظر 

لباب النقول �ص�7.   

الفصل األول: ذكر جملة وافرة من فضائل الصحابة إجمااًل
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��

الفصل الثاني 

يف ظالل آيات الثناء على الصحابة عامة

ويشتمل عىل:

- تزكيـة اهلل تعـاىل هلـم والتبشـر هبـم والتنويـه بأوصافهم يف 
الكتب الساموية السابقة .

- َنَفى اهلل عنهم اخلزي يف اآلخرة وأثبت هلم العز والكرامة.

- َجَعلهم اهلل عدوالً وسطًا خيارًا .

- هم خر أمة واخليار من خر أمة .

- هم أهل الطاعة الذين حبب اهلل إليهم اإليامن وزينه يف قلوهبم.

- وَعَدهم اهلل مجيعًا باجلنة عىل اختالف مراتبهم يف الفضل.

- مواالة أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وحمبتهم.

الفصل الثاني: في ظالل آيات الثناء على الصحابة عامة



في ظالل آيات الثناء على الصحابة النجباء �0



�1

تزكية اهلل تعاىل هلم 

والتبشري بهم والتنويه بأوصافهم 

يف الكتب السماوية السابقة 

 

يقول اهلل عز وجل يف كتابه الكريم واصفًا أصحاب رسوله صىل اهلل 
عليه وآله وسلم، ومبينًا ما أعده هلم: ﴿  ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  
ٿٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀڀ  ڀ   پ        پ  
ڄ   ڄ    ڦڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ     ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   
چ   چ   چ   چ  ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ  ڄ  
ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

ژ  ڑ ﴾ ]الفتح، اآلية 29[.

ه�ذه اآلي�ة الكريمة حتتاج إىل وقف�ة طويلة للتأمل، ففيه�ا الكثري من 
األوص�اف والفوائ�د املتعلق�ة بالصح�اب، وفيه�ا ارتباط الن�رص بقانون 
األس�باب، ولو توقف القارئ متأمًا هذه اآلية لكفته يف معرفة علو مقام 
أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ومجيل صفاهتم، ولكن ش�اء اهلل عز وجل فضًا 

منه أن تتعدد يف ذكرهم اآليات.

الفصل الثاني: في ظالل آيات الثناء على الصحابة عامة



في ظالل آيات الثناء على الصحابة النجباء �2

نزل�ت هذه اآلية يف أعق�اب صلح احلديبية بني رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وبني 
مرشكي قريش يف العام السادس من اهلجرة، وبعد أن بايع الصحابة النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص حتت الشجرة بيعة الرضوان��1 .

يقـول اإلمـام البغـوي يف بيـان معنـى اآليـة: » قول�ه: ﴿ ڃ ﴾، 
 أي فراخ�ه، يق�ال: أش�طأ ال�زرع إذا نب�ت يف أصوله ما هو أصغ�ر منه ، 
﴿ ڃ ﴾، أي قواه . وأراد أن احلبة الواحدة تنبت سبعًا وثامنيًا وعرشًا، 
فَيْقَوى بعُضه ببعض، ولو كانت واحدًة مل تقم عىل ساق. َمَثٌل رضبه اهلل 
ى احلبة بام  لرس�وله ملسو هيلع هللا ىلص إذ خ�رج وح�ده، ثم ق�ّواه اهلل بأصحابه، كام ق�وَّ

ينبت منها «��2.

ويقول اآللويس رمحه اهلل: » هو مثٌل رضبه س�بحانه وتعاىل للصحابة 
ريض اهللُ عنه�م، قلُّ�وا يف بدء اإلس�ام، ثم كث�روا واس�تحكموا، فرتقى 

أمرهم يومًا فيومًا بحيث أعجب الناس «��3.

واملراد ب�﴿ ٻ  پ ﴾ يف اآلية: مجيع األصحاب عند اجلمهور.

عن�د  الصحاب�ة  جلمي�ع  الوص�ف  وه�ذا   « اجل�وزي:  اب�ن  ق�ال 
اجلمهور «��4. 

��1 يق�ول القرطب�ي: »مدنية باإلمجاع ... ونزلت ليًا بني مكة واملدينة يف ش�أن احلديبية«. 
�اجلامع ألحكام القرآن 259/16 �. وينظر: جامع البيان 238/21، وروح املعاين 

83/26 ، والتحرير والتنوير 141/26.
��2 رشح السنة: 68/14 .

��3 روح املعاين 127/26 .
��4 زاد املسري 446/7 .



�3

وامل�راد به عن�د ابن عب�اس ريض اهلل عنه�ام من ش�هد احلديبية��1، 
يقول الش�وكاين: » واألَوىل احلَمُل عىل العم�وم «��2، ويقول الطاهر بن 
عاش�ور: » واملراد أصحابه كلهم ال خصوص أهل احلديبية، وإن كانوا 

هم املقصود ابتداء «��3. 

ويق�ول احلاف�ظ العائ�ي يف اس�تدالله هب�ذه اآلي�ة عىل عدال�ة مجيع 
الصحابة ريض اهلل عنهم: إهنا » ش�املة جلمي�ع الصحابة ريض اهلل عنهم، 
ألن كل من أقام معه ملسو هيلع هللا ىلص س�اعة ثبت اتصاف�ه بأنه ممن �معه�، فكان املدح 

يف اآلية شامًا للكل ريض اهلل عنهم «��4.

بيان بعض ما يف هذه اآلية من املعاني واللطائف والفضائل: 

أ( هذه اآلية تفسـر للمشـهود به يف اآلية السـابقة عليهـا، وهي قوله 
تع�اىل: ﴿   ی  ی  ی   ﴾ فكانت ش�هادته س�بحانه بأن حممدًا ملسو هيلع هللا ىلص  
هو رس�ول اهلل ��5، وعط�ف عليها أن أصحابه ع�ىل الصفات املذكورة يف 
اآلية، فام أعظمها من صفات، وما أعظمها من شهادة تبني حقيقة ما كانوا 

عليه من التواد والرتاحم، وتقف يف وجه املنتقصني هلم . 

��1 ينظر روح املعاين 123/26 .
��2 فتح القدير 55/5 .

��3 التحرير والتنوير 203/26 .
��4 حتقيق منيف الرتبة ملن ثبتت له رشيف الصحبة، ص 76- 77 .

��5 ينظ�ر الصواع�ق املحرق�ة ص 210، وق�ال اآلل�ويس يف روح املع�اين 123/26: » ق�ال 
أبو حيان: الظاهر أن �حممد رسول اهلل� مبتدأ وخرب، واجلملة عليه مبينة للمشهود به «. 
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ب( وإذا كان من بالغة القرآن اتفاق املطالع وهي بدايات السـور مع 
املقاطـع، وهي هنايتها، وبداية الس�ورة هي قوله تع�اىل: ﴿  ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ   ﴾ ]الفت�ح: 1[، ف�كأن اهلل يف خامتتها يقول: فتحنا لك فتحا مبينًا ألنك 

رسولنا، وهبؤالء األصحاب بعلمنا بام يف قلوهبم��1.

ج( ويف اآليـة تزكيـة الصحابـة ظاهـرًا بشـهادة الرائني هلـم، وظاهرًا 
وباطنًا بشهادة رب العاملني��2.

د( واشتملت اآلية عىل بيان صفة األصحاب التي استحقوا هبا الفتح 
واسـتحقوا هبـا النـر والتمكني فيـام بعد: فق�د حتققوا باألخ�وة يف اهلل، 
والوح�دة والرتاح�م في�ام بينهم، وأما ش�دهتم فقد كانت ع�ىل الكافرين، 

فوالؤهم هلل تعاىل ولرسوله ملسو هيلع هللا ىلص وللمؤمنني��3.

ت أنـواُر بواطنهم عـىل ظواهرهم،  هــ( ومـن صفاهتم أهنـم قد َشـفنَّ
فظهرت عليهم وضاءة يف الوجه، وس�كينة يف الس�مت من أثر الس�جود، 
وأن�ك ما ش�ئت أن تراهم راكع�ني تراهم راكع�ني، وما ش�ئت أن تراهم 

��1 من دروس العامة الشيخ مصطفى أمحد البحياوي احلسني املغريب لنا يف تفسري سورة 
الفتح بمسجد املغفرة بإمارة الشارقة، عام 2007م. 

��2 تنظ�ر ش�هادة الرائني يف روح املع�اين 127/26، وهذه اآلية من اآليات التي اس�تدل 
هب�ا الكثري م�ن أهل العلم عىل تزكي�ة الصحابة وعدالتهم الظاه�رة والباطنة، بل هي 
عندهم تثبت ما هو أعىل من عدالة الرواية، وهو الصاح الظاهر والباطن، فلتنظر يف 

مباحث العدالة يف كتب مصطلح احلديث واألصول . 
��3 ينظر األساس يف التفسري 5387/9 .
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ساجدين تراهم ساجدين، فهم يف أحوال الطاعات وشدة اإلقبال عىل اهلل 
يتقلبون، ﴿  ڀ  ٺ  ٺ   ﴾ .

 و( ومـن صفاهتـم الباطنـة، التـي أعلمنـا اهلل هبـا أهنم يبتغـون فضاًل 

مـن اهلل ورضوانًا، فكان مقصودهم ه�و اهلل، ومطلوهبم هو رضاه، وذاك 
 ه�و رس الن�رص الدائم، وهذا م�ن مواط�ن االقتداء هب�م ريض اهلل عنهم، 

نسأل اهلل عز وجل أن يرزقنا حمبتهم وأن حيرشنا يف زمرهتم .

ز( أشـارت اآلية إىل توازهنم واعتداهلم يف السـلوك وإىل سبب ذلك: 
فه�م أش�داء ع�ىل الكف�ار فا َخ�َور، ورغ�م ذلك فل�م تنعكس ش�دهتم 
وغلظتهم ع�ىل املؤمنني، بل ختللت بينهم خائل امل�ودة والرمحة، والنت 
قلوهب�م إلخواهن�م، وعليه فه�م يترصفون يف أخاقه�م وأعامهلم ترصف 
احلكمة والرشد، فا تغلب عىل نفوسهم حممدة دون أخرى��1، ويعرفون 
أين يضعون أقدامهم. هذا االعتدال وهذا التوازن منش�ؤه مدرسة العبادة 

التي نشأوا فيها، وتربوا عليها، وأنوار املعية النبوية التي نعموا هبا. 

ح( ويف إتبـاع اهلل تعاىل وصفهم بالرمحة فيام بينهم، لوصفهم بالشـدة 
احـرتاٌس عـن توهـم اسـتيالء الشـدة والغلظـة عليهـم ريض اهلل عنهم، 

وتكميٌل للوصف احلس�ن، كام يف قوله تعاىل: ﴿  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  
ے   ﴾. يق�ول الزرك�يش: » فإنه لو اقترص عىل وصفه�م بالذلة وهي 

��1 ينظر التحرير والتنوير 205/26 .
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الس�هولة، لتوهم أن ذلك لضعفهم، فلام قيل: ﴿ ھ  ے  ے﴾ ُعِلم 

ي الذل بعىل لتضمنه معنى العطف «��1. أهنا منهم تواضع، وهلذا ُعدِّ

ط( واشـتملت هـذه اآليـة عـىل اإلشـارة إىل حيازهتم ملقـام اإلمامة 

واالقتـداء هبم حتـى قبل وجودهم: وه�ذا واضح بأدنى تأم�ل يف اآلية، 

حي�ث رضهب�م اهلل مث�ًا لليه�ود يف الت�وراة ، وللنص�ارى يف اإلنجي�ل، 

وباَيَن َبني امَلَثلني، وقد كانت اليهود والنصارى يف أش�د احلاجة هلذا امَلثل 

ليصلحوا به ِعَوجهم، فجانب الش�دة يف قت�ال الكافرين وعدم اجلبن فيه 

واض�ح فيه�م، فا يقولون ك�ام قال�ت اليه�ود: ﴿  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

]املائ�دة:   ﴾ ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    پڀ   پ  
24[. وكذل�ك الرتاح�م في�ام بينهم، فا س�فك لدم وال مراب�اة، وال أكل 

ملال بغري حق، وال غفلة عن العبادة فيطبع عىل القلوب، فهذا املثل كانت 

اليه�ود يف حاج�ة إلي�ه، وأما حاج�ة النصارى فه�و حاجته�م إىل حثهم 

ع�ىل منارصة الدي�ن، وإظهاره وعدم االن�زواء ب�ه، وذاك كان حال أكثر 

النصارى، فرضب اهلل هلم مثل أصحاب حممد صىل اهلل عليه وآله وس�لم 

يف مساعدهتم لرسوهلم ومؤازرهتم له، حتى ظهر الدين واستوى هبم عىل 

س�وقه، فس�بحان من جعل أصحاب حبيبه صىل اهلل عليه وآله وس�لم يف 

مقام اإلمامة ملن سبقهم، فام أحرانا أن نأتم هبم، وأن نعرف فضلهم . 

��1 الربهان يف علوم القرآن 142/3، وينظر هذا املعنى يف روح املعاين 123/26 .
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ـيام التي ظهرت عىل وجوههم - والتي هي  ي( وهذا النور وهذه السِّ
أثر صفاء نفوسـهم من اإلخالص والعبـادة - كانت مظهرًا واضحًا جليًا 
يظهر للعيان، حتى أش�اد اهلل س�بحانه وتعاىل هبا، وهي سيام هلم وملن كان 
ع�ىل أثره�م يف الدنيا ويف اآلخرة، يق�ول ابن كثري رمح�ه اهلل: » فالصحابة 
ريض اهلل عنه�م خلص�ت نياهتم وحس�نت أعامهل�م، فكل من نظ�ر إليهم 
أعجب�وه يف س�متهم وهدهيم، وق�ال مالك رمحه اهلل: بلغن�ي أن النصارى 
كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: �واهلل هلؤالء خري من 
احلواري�ني فيام بلغنا�. وصدقوا يف ذلك، فإن هذه األمة معظَّمٌة يف الكتب 

املتقدمة، وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص «��1.

ب اهلل تعـاىل مثلهـم بالـزرع تشـبيه ينِـمُّ عـىل حيويتهـم  ك( ويف َضْ
ونشاطهم ريض اهلل عنهم: وهذا كان حاهلم. والفاء يف ﴿  ڃ  ڃ  
چ ﴾ تفيد رسعة يف النامء��2، وهكذا نموا وكثروا يف س�نوات قليلة 
راع - الذين هم أهل  يف عم�ر تكوين األم�م. وإخباره تعاىل بإعجاب ال�زُّ
اخلربة بالزراعة وبعيوب الزرع - هبذا الزرع: يفيد كون الصحابة يف الغاية 
من الصاح واالس�تقامة، إذ ُجِعلوا حمًا إلعجاب هؤالء اخلرباء��3، ويف 
تش�بيههم ب� �الش�طء�، وهو النبت اخل�ارج من أصل الزرع �الفس�يل�، 
إشارة إىل شدة املشاهبة بني األصل والفرع، وترسمهم خطاه ملسو هيلع هللا ىلص ، بحيث 

��1 تفسري القرآن العظيم: 343/7 .
��2 ينظر مجاليات املفردة القرآنية ص 138 . 

��3 ينظر روح املعاين 127/26 .
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نَْت كلامُته اليس�رية  يكون�ون فيم�ا بعد قدوة لغيرهم، فس�بحان الذي ُضمِّ
املعاين الكثرية !! 

﴾ أيضـًا بيـان أن  ل( ويف قولـه تعـاىل: ﴿   ڄ ڃ  ڃ  ڃ 
الصحابـة هـم َنْبُت رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: فرعايتهم من رعايت�ه، وحرمتهم من 
حرمت�ه، فإذا كان آل بيته رضوان اهلل عليهم فازوا منه بالنس�ب فأصحابه 

هلم منه هبذه اآلية سبب، فتأّمل!

م( ويف قولـه تعـاىل: ﴿ ڃ ﴾ بيـان لتقوية اهلل تعاىل رسـوله هبم: 
 ﴾ ﴿  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  تع�اىل:  قول�ه  مص�داق  وذاك 

چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ    ﴿ تع�اىل:  وقول�ه   ،]62 ]األنف�ال: 

چ ﴾ ]األنفال: 64[.  

ن( ويف وصـف الصحابـة باملعية للرسـول صىل اهلل عليه وآله وسـلم 
إشارة إىل ِعَظم رشفها: فهم ال يشقون بصحبته أبدًا، فكام ال يشقى جليس 
القوم الصاحلني هبم فهذه املعية النبوية أوىل وأوىل، ويف املعية أيضًا إش�ارة 
إىل ش�دة االرتب�اط وك�امل الصحبة وكامل االتب�اع له ص�ىل اهلل عليه وآله 
وسلم، فهم كظله ال يرتكونه وال يسلمونه، وإشارة إىل أن تلك املعية هي 

السبب يف تزكيتهم وترقيتهم ومتيزهم عىل من سواهم.

ويف ذلك يقول اإلمام النووي رمحه اهلل: » وفضيلة الصحبة ولو حلظة 
ال يوازهي�ا عم�ل، وال تنال درجتها ب�يشء، والفضائ�ل ال تؤخذ بقياس، 

وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء «��1.

��1 رشح صحيح مسلم 93/16 .
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س( ويف قوله تعاىل: ﴿  ٺ  ٺ ﴾ إشـارة إىل هضمهم ألنفسهم، 
وأدهبم مع رهبم، وتعظيمهم حقه تعاىل: فهم مع ما هم عليه من االجتهاد 
يف الطاع�ات واملس�ارعة إىل اخل�ريات، ال يغرتون هبا، وإن�ام يعولون عىل 
فض�ل اهلل تع�اىل ورمحته، ملا وقر يف صدورهم من أن العبد ال يس�تطيع أن 
ي�ويف حق نعمه تعاىل علي�ه، وأن العبادة هي حقه تع�اىل الواجب عليهم، 
وأن العم�ل إنام هو س�بب لتفضل اهلل تعاىل، وه�ذا من متام فهمهم حلقيقة 
العبودية، كام قال صىل اهلل عليه وآله وسلم: » لن ُيدخل أحدًا عمُله اجلنة «. 
قالوا: وال أنت يا رسول اهلل ؟ قال: » ال وال أنا، إال أن يتغمدين اهلل بفضل 
ورمحـة «��1. فجاء هذا الوصف الذي يعرب عن حقيقة ما يف نفوس�هم عىل 

وفق هذه احلقيقة الكربى��2، فام أعظم فهمهم، وما أعظم وصفهم . 

ع( ويف هـذه اآليـة وعـد مـن اهلل تعـاىل خاص هبـم باملغفـرة واألجر 
العظيـم: وذل�ك يف قول�ه تع�اىل: ﴿  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ﴾، ف�إن � م�ن� يف قول�ه تع�اىل ﴿ ڈ ﴾ لبي�ان 

اجلنس ال للتبعيض��3؛ ألن لفظَة �بعٍض� ال َتصُلُح مكاهنَا.

ومعنـى بياهنـا للجنس: أن املوعود هبذا الوع�د من املؤمنني يف هذه 
اآلي�ة ه�م جن�س أصحاب حمم�د ال عم�وم املؤمنني، ومحله�ا عىل بيان 
اجلنس هو املتوافق مع املدح العظيم الس�ابق هلم مجيعًا، والذي أشاد اهلل 

��1 أخرجه البخاري 2147/5، برقم 5349، ومسلم 2170/4، برقم 2816.
��2 ينظر قريب من هذا املعنى يف التفسري الكبري للفخر الرازي 108/14- 109 .

��3 قال الفخر الرازي، هي: » لبيان اجلنس ال للتبعيض« . التفسري الكبري 110/14 .
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تع�اىل به يف كتبه من قبل يف التوراة واإلنجيل��1. فكيف يوصفون مجيعًا 
باإلي�امن والعمل الصال�ح، ثم نفهم أن الوعد باملغف�رة واألجر العظيم 
ُيَق�رص عىل بعضهم، فهذا فهم بعيد ال يتناس�ب مع ما س�يقت له اآلية، 

فهي إذن عامة فيهم.

يقول اإلمام القرطبي يف ذلك: » قوله تعاىل: ﴿ ڍ  ڌ  ڌ ڎ  ﴾ 
أي: وع�د اهلل هؤالء الذين مع حممد، وهم املؤمنون الذين أعامهلم صاحلة 
﴿  ژ  ژ  ڑ ﴾ أي: ثوابًا ال ينقطع وهو اجلنة. وليست � من� يف 
قوله ﴿   ڈ  ﴾ مَبعِّضة لقوم من الصحابة دون قوم، ولكنها عامة، جمنسة، 
مث�ل قول�ه تع�اىل: ﴿  ى   ائ  ائ  ەئ  ﴾ ]احلج:30[ ال 
يقصد للتبعيض لكنه يذهب إىل اجلنس، أي: فاجتنبوا الرجس من جنس 
األوث�ان، إذ كان الرجس يقع من أجناس ش�تى، منها الزنا والربا ورشب 
اخلم�ر والك�ذب، فأدخل� من � يفيد هبا اجلنس وك�ذا � ِمنُْهْم �، أي: من 
ه�ذا اجلنس، يعني جنس الصحابة. ويقال: أنفق نفقتك من الدراهم، أي 

اجعل نفقتك هذا اجلنس «��2.

ف( يف اآليـة مـا يدل عىل اسـتمرار حـال األصحاب عـىل الصالح: 
 ﴾ ٺ   ڀ    ﴿ املض�ارع:  الفع�ل  يف  تعبرياهت�ا  م�ن  الظاه�ر   وذل�ك 
و﴿  ٺ  ٺ ﴾، وكذا يف اجلمل االسمية الدالة عىل الثبوت والدوام يف 

��1 ينظر روح املعاين 128/26 .
��2 تفسري القرطبي 295/16 .
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قوله تعاىل: ﴿  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ﴾ و﴿  ٹ   ٹ  

ٹ  ٹ  ڤ    ڤ ﴾، واألظهر يف الداللة عىل ذلك كوُن اهلل عز وجل 
هبم مثًا للس�ابقني يف الت�وراة واإلنجيل��1، وال ُي�رضب املثل بأقوام  رَضَ

تتغ�ري أحواهل�م إىل الفس�اد والعياذ ب�اهلل - كام يزعمه من زاغ�وا أو ضلوا 

الطريق من الروافض وغريهم- فضًا عن وعد اهلل إياهم باملغفرة واألجر 

العظيم، ووعده تعاىل مستمر ال يتخلف، وال يطعن يف ذلك اقرتاف أحد 

منهم ملعصية، فاهلل أعلم حيث وعد، وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء��2 .

ص( ويف اآليـة ختويـف شـديد لـكل من تنـاول أصحـاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

بسـوء، وأن كل م�ن كان يف قلب�ه يشء عىل أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقد 

 أصابته هذه اآلية، فعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ريض اهلل عنها: 

» ﴿  ڇ   ڇ   ڇ ﴾ قالت: أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، ُأِمُروا باالستغفار 

هلم َفَسبُّوهم « ��3 . أي ُأمر النّاُس باالستغفار هلم فسبهم بعُضهم .

وذكر القرطبي قال: » روى أبو عروة الزبريي - من ولد الزبري-: كنا 

عند مالك بن أنس فذكروا رجًا ينتقص أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، فقرأ 

مالك هذه اآلية: ﴿  ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ   ﴾ حتى بلغ ﴿  چ  ڇ  

��1 يق�ول اآلل�ويس رمحه اهلل يف روح املع�اين 128/26: » وال يكاد عاق�ل يقبل أنه تعاىل 
أطلق املدح وكتبه ألناس مل يثبت عىل تلك الصفة إال قليل منهم ....«.

��2 ينظر روح املعاين: 128/26 .
��3 املستدرك للحاكم 462/2 .

الفصل الثاني: في ظالل آيات الثناء على الصحابة عامة
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ڇ   ڇ   ڇڍ  ﴾ فق�ال مال�ك: َمْن أصبح من الن�اس يف قلبه غيٌظ عىل 
أحٍد من أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقد أصابته هذه اآلية «��1.

وع�ن أيب يعقوب بن العباس قال: » كنا عند أيب عبد اهلل - أي اإلمام 
أمحد بن حنبل- س�نة س�بع وعرشين أنا وأبو جعفر ب�ن إبراهيم، فقال له 
أبو جعفر: أليس نرتحم عىل أصحاب رسول اهلل كلهم، معاوية وعمرو بن 
العاص وعىل أيب موسى األشعري واملغرية ؟ قال: نعم، كلهم وصفهم اهلل 

يف كتابه فقال: ﴿ ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ   ﴾ «��2.

وع�ن اإلم�ام عي بن أيب طال�ب ريض اهلل عنه قال: » لق�د رأيت أثرًا 
من أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم، فام أرى أحدًا يشبههم، 
واهلل إِْن كانوا ليصبحون ُشْعثًا ُغربًا ُصفرًا، بني أعينهم مثل  ُرَكِب امْلِْعَزى، 
ق�د باتوا يتلون كتاب اهلل ُيَراِوحون بني أقدامهم وجباههم��3، إذا ُذكر اهلل 
مادوا كام متيد الشجرُة يف يوِم ريٍح، فاهنملت أعينهم حتى تُبّل واهلل ثياهَبم، 

واهلل لكأنَّ القوم باتوا غافلني«��4.

فريض اهلل تعاىل عنهم أمجعني.

��1 اجلام�ع ألح�كام الق�رآن 269/16 – 270، واألثر رواه اخلال يف الس�نة ص 478، 
برق�م 760، واحلاف�ظ أب�و نعيم يف احللي�ة 327/6، والضياء املق�ديس يف النهي عن 

سب األصحاب ص 78 .
��2 السنة للخال ص 476- 477، برقم 755 .

��3 يعني يطيلون القيام والسجود يف الصاة .
��4 حلية األولياء 76/1 .
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نَفى اهلُل عنهم اخلزَي يف اآلخرة

وأثبت هلم العز والكرامة

يقول اهلل تعاىل: ﴿  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  
ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  ڀ   ڀ   
ڦ   ڦ   ڦ   ڤڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   
چ   چ   چ   ڃچ   ڃ       ڃ   ڃ   ڄ   ڄ    ڄ   ڄ   ڦ  

ڇ  ڇ  ﴾ ]التحريم: 8[.

اخل�زي يأيت بمعنى اهلاك، والفضيحة، والذل، واملكروه��1، يقول 
اب�ن عطي�ة رمح�ه اهلل: » اخلزي املكروه ال�ذي يرتك اإلنس�ان فيه حريان 
خجًا مهمومًا بأن يرى نقصه أو سوء منزلته «��2 . واملراد بنفي اإلخزاء 
عنه�م إثبات أنواع الكرامة والع�ز هلم��3. وهذه اآلية الكريمة آية مدنية 

من سورة مدنية��4.

��1 ينظر لسان العرب ، والقاموس املحيط ، واملفردات للراغب األصفهاين �مادة خزي�.
��2 املحرر الوجيز 526/14 .

��3 روح املعاين 161/27 .
��4 ينظ�ر املح�رر الوجي�ز 509/14، واجلامع ألحكام الق�رآن 177/18، وفتح القدير 

249/5، والتحرير والتنوير 343/28 . 

الفصل الثاني: في ظالل آيات الثناء على الصحابة عامة
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بيان بعض ما يف هـــذه اآلية من الفضــائل يف حق رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
وأصحابه:

أ( يف هـذه اآليـة بيان علـو مقام النبـي ملسو هيلع هللا ىلص عند ربه: فق�د برشه بعدم 
اإلخ�زاء ي�وم القيام�ة من غري طل�ب، بينام س�أل ذلك غريه م�ن األنبياء، 
 فق�د نق�ل العيني ع�ن ابن ف�ورك يف بيان الفرق ب�ني املحب�ة واخلُّلة، قال: 
» ... واخلليل - أي إبراهيم عليه السام - قال: ﴿  ٿ  ٹ  ٹ      ٹ   ﴾ 
]الشعراء: 78[ واحلبيب قيل له: ﴿  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ﴾ فابتدأ بالبشارة 

قبل السؤال «��1. بل زاده تعاىل فأعطاه أال خيزي من آمن معه .

ب( يف هذه اآلية ُبرشى للصحابة ووْعٌد من اهلل تعاىل هلم بأنه ال خيزهيم 
ْون إال أمانًا وال َيْلَقْوَن إال خرًا . يوم القيامة فال ُيَلقنَّ

فاآلية إن مُحلت عىل اخلصوص الظاهر من لفظ املعية يف قوله تعاىل: 
﴿ ڤ  ڤ   ڤ ﴾ فه�ي يف حق الصحاب�ة رضوان اهلل عليهم، وإْن 
مُحل�ت عىل عموم املؤمنني من هذه األم�ة فدخول الصحابة فيها ظاهر، 
ب�ل يدخلون دخوالً أولي�ًا ؛ ألهنم أفضل املؤمنني م�ن األمة املحمدية، 
وق�د محله�ا كثري م�ن العلامء عىل كوهن�ا واردة يف ح�ق الصحابة، وأهنم 
خمصوص�ون بنف�ي مجيع أنواع اخل�زي عنهم، بينام غريه�م من املؤمنني، 

غري خمصوصني بذلك.

��1 عمدة القاري 176/16 .
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من أقوال العلامء يف ذلك:

 1- يقـول البقاعـي رمحـه اهلل: ﴿ ڤ  ڤ   ڤ ﴾ وهم الصحابة 

ريض اهلل تعاىل عنهم إن كان املراد املعية يف مطلق الزمان، وسابقوهم إن كان 

امل�راد يف الوصف، أو زمان خمصوص كبدر وبيعة الرضوان، ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

قال: » ال يدخل النّار أحد بايع حتت الشـجرة « كام رواه مسلم عن أم ُمَبرّش 

ريض اهلل عنه�ا وأب�و داود والرتم�ذي عن جابر ريض اهلل عن�ه: » ولعل اهلل 

اطلع عىل أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم « ��1. 

2-  ويقـول الرشيف اجلرجاين: » عدم اإلخزاء ال يعم املؤمنني مجيعًا 

ب�ل هو خمصوص بالصحاب�ة كام يدل عليه لفظ مع�ه «��2. وذلك ألن ِمن 

ب يف النار بذنبه، ومنه�م َمن هيمل ي�وم القيامة فيطول  املؤمن�ني َمن يع�ذَّ

عليه الوقوف، ومنهم َمن ُيفضح بذنبه أو بغدر عىل رؤوس األشهاد.

3-  ويقول اآلمدي: » وقوله تعاىل: ﴿ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ   ڤ ﴾ ال يتن�اول كل مؤمن، بل من آمن مع النبي عليه الس�ام، 
وه�و رصي�ح يف ذلك، ... وال يلزم من نفي اخل�زي عمن آمن مع النبي 

نفيه عن غريه « ��3.

��1 نظم الدرر 202/20 .
��2 رشح املواقف للجرجاين 327/8 . 

��3 اإلحكام يف أصول األحكام 71/1 .

الفصل الثاني: في ظالل آيات الثناء على الصحابة عامة
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�-  وقال اآلجري رمحه اهلل بعد كامه عىل فضل السابقني األولني من 

املهاجري�ن واألنصار، قال: » وكذلك مجيع صحابته، َضمن اهلل عز وجل 

للنب�ي ملسو هيلع هللا ىلص أن ال خيزي�ه فيهم، وأنه يت�م هلم يوم القيام�ة نورهم ويغفر هلم 

ويرمحهم ؛ قال اهلل عز وجل: ﴿ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ      ڃچ  
چ  چ  چ  ڇ  ڇ ﴾ «��1 .

فهذه بعض نصوص العلامء يف ذلك .

ج( يف هـذه اآلية كام يقول الطاهر بن عاشـور: » دليل عىل مغفرة اهلل 

تعاىل جلميع أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص«��2. واملعروف أن الصحايب من لقي النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص مؤمنًا به ومات عىل ذلك.

د( ويف اآليـة بيـان سـبب عـدم اإلخـزاء، وهـو صدقهـم املعـر عنه 

باإليامن��3، وبركة املعية النبوية.

هــ( ويف اآليـة تنبيه هلم للمحافظة عىل سـبب الكرامـة وهو اإليامن، 

��1 الرشيع�ة لآلج�ري � 2341/5 طبع�ة دار الوط�ن �، وينظ�ر: � 2431/5 م�ن هذه 
الطبعة، كتاب فضائل معاوية بن أيب سفيان ريض اهلل عنه �. 

��2 التحرير والتنوير 371/28 .
��3 السابق 370/28 .
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وليكون�وا ع�ىل ح�ذر من قط�ع هذا الس�بب، وال ش�ك أن فيه�ا تعريضًا 

مل�ن ال تش�ملهم ه�ذه الكرام�ة من الذي�ن ختلفوا ع�ن ركب اإلي�امن باهلل 

ورسوله��1.

و( ويف اآلية برشى هلم بموهتم عىل اإليامن، وحتصيل رضوان اهلل تعاىل، 

يقول ابن حجر اهليتمي املكي: » فآمنهم اهلل من خزيه، وال يأمن من خزيه 

يف ذلك اليوم إال الذين ماتوا واهلل س�بحانه ورس�وله عنهم راض، فَأْمنُهم 

من اخلزي رصيٌح يف موهتم عىل كامل اإليامن وحقائق اإلحسان ويف أن اهلل 

مل يزل راضيًا عنهم وكذلك رسوله « ��2.

ز( وقـد استشـهد بعـض العلامء هبذه اآليـة عىل عدالـة الصحابة، 

ووج�وب مزي�د األدب معهم، قال اب�ن حبان: » قال أب�و حاتم - أي 

ه أقدار أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن  ال�رازي- ... واهلل ج�ل وعا ن�زَّ

إل�زاق الق�دح هبم حي�ث ق�ال: ﴿  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   

ڤ ﴾ فم�ن أخ�رب اهلل ج�ل وعز أن�ه ال خيزي�ه يف القيام�ة فباحلري أن 
ال جيرح «��3. 

��1 ينظر روح املعاين 161/28 .
��2 الصواعق املحرقة: 209 .

��3 صحيح ابن حبان 23/5، وينظر رشح املواقف للرشيف اجلرجاين 373/8:  املقصد 
السابع: يف أنه جيب تعظيم الصحابة كلهم والكف عن القدح فيهم .

الفصل الثاني: في ظالل آيات الثناء على الصحابة عامة
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وآخـرًا:

فاآلي�ة ب�رشى جلمي�ع أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل ق�ول كثري من 

العل�امء ترصحي�ًا، وإن أري�د هب�ا مطل�ق املطيعني م�ن أهل اإلي�امن فهم 

داخلون فيها بطريق األوىل، فهم الذين كانوا معه ملسو هيلع هللا ىلص، وهم خيار األمة 

وس�ادهتا، كام قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » خر الناس قرين، ثم الذين يلوهنم، 

ثم الذين يلوهنم «��1.

  

��1 متفق عليه، أخرجه البخاري 938/2، برقم 2509، ومسلم 1962/4، برقم 2533.
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َجَعلهم اهلُل ُعدواًل وَسطًا خيارًا

قـال اهلل تعـاىل: ﴿ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴾ ]البقرة من اآلية 143[.

يف هذه اآلية الكريمة بيان لفضل األمة اإلسامية عمومًا، والصحابة 
خصوص�ًا، ففيه�ا تزكية اهلل تعاىل هل�ذه األمة بأهنا أوس�ط األمم وأعدهلا، 
وأول من ُشوفَِه بذلك وُبرّش هبذه اآلية أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فهم أوىل 
الن�اس هبذا الوص�ف، فضًا عن كون حاهلم يش�هد بكامل اتصافهم هبذه 

األوصاف الكريمة، فلذلك كانوا أسعد الناس حظًا هبذه اآلية .

وي�رى مجع من العل�امء أن الصحابة هم املقصودون باخلطاب يف هذه 
اآلية، وغريهم ملحق هبم، يقول احلافظ السخاوي رمحه اهلل يف هذه اآلية: 
» ه�ي خطاب مع املوجودين منهم حينئ�ٍذ، ولكن ال يمتنع إحلاق غريهم 

هبم ممن شاركهم يف الوصف «��1.

��1 فتح املغيث 33/5. ويقول اخلطيب البغدادي يف كتابه الكفاية ص 64. بعد استدالله 
هبذه اآلية عىل عدالة الصحابة: » وهذا اللفظ - ]أي: وكذلك جعلناكم[ - وإن كان 
عام�ًا فاملراد ب�ه اخلاص، وقيل:  ه�و وارد يف الصحابة دون غريه�م «. وينظر كوهنم 

األصل يف اخلطاب يف روح املعاين 4/2 .

الفصل الثاني: في ظالل آيات الثناء على الصحابة عامة



في ظالل آيات الثناء على الصحابة النجباء 110

وق�د ج�اءت هذه اآلية بعد تش�ويش أهل الكتاب ع�ىل املؤمنني عند 
حتوي�ل القبلة، ب�أن املؤمنني متخبطون يف قبلتهم، فرد اهلل عليهم بأن األمر 
كله له س�بحانه، وأن املؤمنني مؤمترون بأم�ره، عىل هدى منه، واهلل خيص 

باهلدى من يشاء، فقال تعاىل يف اآلية السابقة: ﴿  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ   ﴾ ]البقرة:142[.

 يق�ول الط�ربي رمح�ه اهلل يف معن�ى اآلي�ة: » يعن�ي جل ثن�اؤه بقوله: 
﴿ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴾: ك�ام هديناك�م أهّي�ا املؤمنون بمحمد 
علي�ه الصاة والس�ام وبام جاءكم به من عن�د اهلل فخصصناكم بالتوفيق 
لِقبل�ة إبراهي�م وملته، وفضلناكم بذلك عىل من س�واكم م�ن أهل امللل، 
لناكم عىل غريكم من أهل األديان، بأن جعلناكم  كذلك خصصناكم ففضَّ

أمة وسًطا «��1 .

معنى الوسط، ورشف الوصف بالوسطية:

الوس�ط م�ن أمجع األوص�اف يف االعتدال واالس�تقامة، وقد جاء يف 
احلدي�ث ع�ن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص يف تفس�ري ذل�ك ق�ال: » ﴿ ڤ  ڤ ﴾، قال: 
ع�دالً «��2، وج�اء عن مج�ع من املفرسي�ن: أي خيارًا وع�دواًل ��3، كام يف 

��1 جامع البيان 626/2 .
��2 صحيح البخاري 2675/6، رقم 6917 .

��3 ينظ�ر تفس�ري الق�رآن العظي�م 275/1 ، 276، وفت�ح القدي�ر 50/1 ، وروح املعاين 
44/2، والتحرير والتنوير 18/2 . 
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قوله تعاىل: ﴿ گ     گ    ﴾، أي: خريهم وأعدهلم، وال ش�ك أن الوصف 

بالعدالة راجع إىل كوهنم أخيارًا ��1، والوسط من كل يشء خياره.

والوس�ط يف األصل: اسم ملا يستوي نس�بة اجلوانب إليه كاملركز، ثم 

اس�تعري للخص�ال املحم�ودة البرشية لكوهنا أوس�اطًا بني ط�ريف اإلفراط 

والتفريط، والغلو والتقصري��2، فهذه األمة - كام يقول الطربي والقرطبي 

وغريمها - لم تْغُل غلو النصارى يف أنبيائهم ، ومل يغلوا بالرتهب يف دينهم، 

وال قرّصوا تقصري اليهود يف أنبيائهم .

ويف الوس�ط معن�ى الصيانة والعزة، إذ ال يوصل إىل الوس�ط إال بعد 

اجتياز ما حوله��3.

يق�ول اب�ن كث�ري: » وملا جع�ل اهلل هذه األمة وس�طًا، خصه�ا بأكمل 

الرشائع، وأقوم املناهج، وأوضح املذاهب «��4.

��1 ينظر جامع البيان 627/2 .
��2 ينظر روح املعاين 4/2 .

��3 ينظر جامع البيان 626/2-627 ، والتفسري الكبري للفخر الرازي 108/2- 109، 
اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي 153/2-154، وفتح القدير 150/1 .

��4 تفسري القرآن العظيم 454/1 . 

الفصل الثاني: في ظالل آيات الثناء على الصحابة عامة
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داللة اآلية عىل فضل الصحابة رضوان اهلل عليهم وعدالتهم: 

هذه اآلية هلا داللتان:

األوىل: داللة عامة.

والثانيـة: دالل�ة خاصة ��1 رش�حتها أدلة أخ�رى، وكلتامها يدّل عىل 
فضل الصحابة .

الداللـة األوىل: وهـي الداللـة العامة لآليـة، ودخـول الصحابة فيها 
دخوالً أوليًا :

هذه الداللة هي الداللة عىل خريية األمة املحمدية وأفضليتها عىل سائر 
األمم، وذلك بأن جعلها أهًا للش�هادة عىل هذه األمم، فيشهدون لألنبياء 
ي�وم القيام�ة بأهنم بلغوا أقوامهم، وال ش�ك يف أولوية دخ�ول الصحابة يف 
ه�ذه اخلريية، يقول اإلمام الش�اطبي: » إهن�م أوىل بالدخول من غريهم، إذ 

األوصاف التي وصفوا هبا مل يتصف هبا عىل الكامل إال هم «��2 . 

فعن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » يدعى 
نـوح فيقال: هل بلغـت ؟ فيقول: نعم. فيدعى قومـه فيقال: هل بلغكم؟ 

��1 وهي تزكية الصحابة رضوان اهلل عليهم ، وهذه اآلية مما استدل هبا عىل حجية اإلمجاع، 
�ل مس�ألة اإلمجاع ال�رازي يف تفس�ريه 110/2- 114، والس�معاين يف قواطع  وفصَّ

األدلة 462/1: 466، وغريمها، ودالالت القرآن متسعة لكل ذلك، واحلمد هلل . 
��2 املوافقات 451/4 .
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فيقولـون: مـا أتانـا من نذيـر، وما أتانـا من أحـد. فيقول: َمْن شـهوُدك؟ 
 فيقول: حممد وأمته، قال: فيؤتى بكم تشهدون أنه قد بلغ، فذلك قول اهلل: 

﴿ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ ﴾، والوسط: العدل « ��1. 

وال شك أن عدالة ووسطية هذه األمة ممتدة يف الدنيا وليست حمصورة 
يف الشهادة عىل األمم يوم القيامة��2، وإنام خصت هذه الشهادة بالذكر هنا 
ألهنا أعظم مظاهرها، واملنة فيها عظيمة، منُّة توليِة اهلل س�بحانه وتعاىل لنا 
ه�ذا املقام اخلطري يف ي�وم القيامة، فهي أمة مرضية عن�د اهلل تعاىل، خاصة 

جيلها األول الذي نعم بصحبة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص .

فع�ن أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال: ُمّر بجنازة فُأثني عليها خريًا، 
فق�ال نبي اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » َوَجَبـْت، َوَجَبْت، َوَجَبْت «. وُمر بجنازة فُأثني عليها 
رّشًا، فقال نبي اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » َوَجَبْت، َوَجَبْت، َوَجَبْت «. قال عمر: فدًى لك 
أيب وأمي، ُمّر بجنازة فُأْثني عليها خريًا فقلَت: َوَجَبْت، َوَجَبْت، َوَجَبْت؟ 
وُم�ّر بجن�ازة فُأْثني عليه�ا رّشًا فقلَت: َوَجَب�ْت، َوَجَب�ْت، َوَجَبْت؟ فقال 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » َمـن أثنيتم عليه خرًا وجبت له اجلنـة، وَمن أثنيتم عليه 
رّشًا وجبت له النار، أنتم شهداء اهلل يف األرض، أنتم شهداء اهلل يف األرض، 

��1 أخرجه الرتمذي يف س�ننه ، كتاب التفس�ري 207/5، وقال أبو عيس�ى: » هذا حديث 
حسن صحيح «.

��2 ينظر القوالن يف الشهادة يف التفسري الكبري للرازي 112/2 ، 113 .
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أنتـم شـهداء اهلل يف األرض«��1. وزاد احلاك�م يف املس�تدرك يف حديثه عن 
جابر بن عبد اهلل: » ثم تا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ﴾ «��2.

فانظ�ر كي�ف امت�دت دالل�ة اآلي�ة يف الدني�ا، وانظر ق�ول النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
ألصحاب�ه: » أنتم شـهداء اهلل يف األرض «، تعلم كي�ف ريض عنهم رهبم 

سبحانه فارتضاهم شهداء، وعصمهم أن يتفقوا عىل ضالة .

من مظاهر الوسطية يف هذه األمة:

مظاهر وسطية األمة كثرية، تظهر من املعاين التي ذكرها املفرسون يف 
معنى � الوسط ���3 يف اآلية. 

يقول الشيخ السعدي يف تفسريه مبينًا بعض هذه املظاهر: » جعل اهلل 
ين: وس�طًا يف األنبياء، بني من غا فيهم  هذه األمة وس�طًا يف كل أمور الدِّ
كالنص�ارى، وبني م�ن جفاهم كاليه�ود، بأن آمنوا هبم كله�م عىل الوجه 

الائق بذلك.

��1 أخرجه مسلم يف صحيحه: � رشح النووي 21/7: 22 �
��2 وق�ال احلاك�م � 268/2 �: » هذا حديث صحيح اإلس�ناد، ومل خيرجاه إنام اتفقا عىل 

وجبت فقط «. وقال الذهبي: فيه مصعب بن ثابت ، ليس بالقوي .
��3 وينظر يف معاين الوس�ط والوس�طية التفس�ري الكبري لل�رازي 108/2 - 109، وعند 
تفسريه لقوله تعاىل من سورة الفاحتة ﴿ٹ   ٹ  ٹ   ﴾  258/1 ، ويف ظال 

القرآن 130/1- 132 . 
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ووس�طًا يف الرشيع�ة، ال تش�ديدات اليه�ود وآصاره�م، وال هتاون 
النصارى.

ويف ب�اب الطهارة واملطاعم: ال كاليهود الذين ال تصح هلم صاة إال 
يف بيعهم وكنائسهم، وال يطهرهم املاء من النجاسات، وقد حرمت عليهم 
الطيبات، عقوبة هلم، وال كالنصارى الذين ال ينجسون شيئًا، وال حيرمون 

شيئًا، بل أباحوا ما َدبَّ وَدَرَج، بل طهارهتم أكمل طهارة وأمتها.

وأب�اح اهلل هلم الطيبات من املطاعم واملش�ارب واملاب�س واملناكح، 
وح�رم عليه�م اخلبائ�ث من ذل�ك، فلهذه األمة م�ن الدي�ن أكمله، ومن 

األخاق أجلها، ومن األعامل أفضلها.

ووهبه�م اهلل من العل�م واحللم، والعدل واإلحس�ان، ما مل هيبه ألمة 
س�واهم، فلذلك كانوا ﴿ ڤ  ڤ ﴾ ]كاملني[ ليكونوا ﴿     ڦ  ڦ  
ڦ ﴾ بس�بب عدالتهم وحكمهم بالقس�ط، حيكمون ع�ىل الناس من 

س�ائر أهل األدي�ان، وال حيكم عليهم غريهم، فام ش�هدت ل�ه هذه األمة 
بالقبول، فهو مقبول، وما شهدت له بالرد، فهو مردود ...« ��1.

الداللـة الثانية لآلية، وهي داللة خاصة بالصحابة الكرام، ونصوص 
العلامء يف ذلك : 

 ه�ذه الدالل�ة الثانية هي الداللة املفهومة م�ن اخلطاب يف قوله تعاىل: 
﴿ ڤ ﴾ وقوله: ﴿ ڦ    ﴾، وهي التي فهم منها علامء اإلسام 

��1 تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كام املنان، ص 70 .

الفصل الثاني: في ظالل آيات الثناء على الصحابة عامة
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 كأه�ل احلدي�ث واألصولي�ني وغريه�م الدالل�َة ع�ىل عدال�ة الصحاب�ة 

رضوان اهلل عليهم��1 .

حت داللَة اآلية عىل عدالة الصحابة - وهي تعني استقامتهم  وقد َرشَّ
حت  يف دينهم، وخرييتهم، والثقة بكل ما بلغوه عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ��2- رشَّ
ره  هذه الداللة وقّوهتا نصوٌص أخرى من الكتاب والس�نة��3، وهذا ما قرَّ

املحققون . 

��1 ينظ�ر الربه�ان للجوين�ي 403/1 وم�ا بعده�ا ، واملحصول 307/4 ، واملس�تصفى 
164/1 ، واإلح�كام لآلم�دي 102/2 – 103 ، ورشح الكوك�ب املنري 473/2: 
477 ، وإرش�اد الفح�ول 336/1 ، واجل�رح والتعدي�ل الب�ن أيب حات�م 7/1 ، 
والكفاي�ة يف علم الرواية: 63 - 64 ، واالس�تيعاب البن عبد الرب 117/1: 118 ، 
122: 123 ، ومقدمة ابن الصاح: 490 ، والتقييد واإليضاح لزين الدين العراقي 
893/2 ، واإلصاب�ة 162/1 ، وفت�ح املغي�ث للس�خاوي 31/4: 32 ، وتدري�ب 

الراوي 190/2 . 
��2 ج�اء يف رشح الكوك�ب املنري من كتب األصول عىل مذه�ب اإلمام أمحد ��477/2: 
» ولي�س املراد بكوهن�م عدوالً: العصمة واس�تحالة املعصية عليهم، إن�ام املراد أن ال 
نتكلف البحث عن عدالتهم، وال طلب التزكية فيهم ، فلو قال ثقة: حدثني رجل من 
الصحابة أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال كذا، كان ذلك كتعيينه باسمه الستواء الكل يف العدالة «.

حات آيات كثرية، يقول الشوكاين يف إرشاد الفحول ��336/1 مستداًل  ��3 من هذه املرشِّ
عىل قول مجهور املسلمني بعدالة الصحابة: » ووجه هذا القول ما ورد من العمومات 
املقتضي�ة لتعديلهم كتابًا وس�نة كقوله س�بحانه: ﴿ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ﴾، 

وقوله: ﴿ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ﴾ أي: عدوالً، وقوله: ﴿ ک  ک  ک  گ   
گ   ﴾، وقول�ه: ﴿  ٱ   ﴾، وقول�ه: ﴿ ٻ  پ  پ  پ  پ       

ڀ  ڀ﴾، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص:  » خر القرون قرين «.
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من نصوص العلامء يف ذلك:

1- يقـول ابـن الصالح رمحه اهلل يف االسـتدالل عـىل عدالة الصحابة 
وقبـول مروياهتم: » وقال تعاىل: ﴿ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    

ڦ  ڦ  ڦ   ﴾ وهذا خطاب مع املوجودين حينئذ«��1.

2- ويقـول اإلمـام الشـاطبي رمحه اهلل عنـد الكالم عىل العمل بسـنة 
الصحـايب، وأن الصحابة هم أوىل املخاطبني هبـذا اخلطاب، وأن أحواهلم 

جارية عىل الطاعة هلل تعاىل: » ومن الدليل عىل ذلك أمور:

�ة��2 ومدحه�م بالعدالة وما  أحده�ا: ثن�اء اهلل عليه�م من غ�ري َمْثنويَّ
 يرج�ع إليها��3 كقول�ه تع�اىل: ﴿ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ﴾، وقوله: 

﴿ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ﴾.

ففـي األوىل: إثب�ات األفضلي�ة ع�ىل س�ائر األم�م، وذل�ك يق�يض 
باستقامتهم يف كل حال، وجريان أحواهلم عىل املوافقة دون املخالفة.

ويف الثانيـة: إثب�ات العدال�ة مطلق�ًا، وذلك ي�دل عىل ما دل�ت عليه 
األوىل.

��1 مقدمة ابن الصاح: 490 . 
��2 أي الثناء عليهم يف ذلك وحدهم .

��3 أي االستقامة يف الدين، والتحري فيه. 

الفصل الثاني: في ظالل آيات الثناء على الصحابة عامة
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 وال يقال إن هذا عام يف األمة فا خيتص بالصحابة دون من بعدهم، 

ألنا نقول:

أوالً: لي�س كذل�ك، بن�اء عىل أهن�م املخاطبون ع�ىل اخلصوص، وال 

يدخل معهم من بعدهم إال بقياس وبدليل آخر.

ثانيـًا: وعىل تس�ليم التعميم: فإهن�م أول داخل يف ش�مول اخلطاب، 

ألهن�م أول م�ن تلق�ى ذل�ك من الرس�ول علي�ه الص�اة والس�ام وهم 

املبارشون للوحي .

ثالثـًا: أهنم أوىل بالدخول من غريه�م، إذ األوصاف التي وصفوا هبا 

مل يتصف هبا عىل الكامل إال هم، فمطابقة الوصف لاتصاف ش�اهد عىل 

أهنم أحق من غريهم باملدح.

ل�وا الصحابة عىل  وأيضـًا: ف�إن َمْن بعد الصحابة من أهل الس�نة عدَّ

اإلطاق والعموم ، فأخذوا عنهم رواية ودراية من غري استثناء وال حماشاة، 

بخ�اف غريهم، فلم يعت�ربوا منهم إال من صحت إمامته وثبتت عدالته، 

ق لكوهنم أحق بذلك املدح من غريهم، فيصح أن يطلق عىل  وذلك مصدِّ

الصحابة أهنم خري أمة بإطاق، وأهنم وسط بإطاق��1«��2. 

��1 أي خري أمة مطلقًا، وأعدل األمة مطلقًا، فا يتقدم عليهم أو يساوهيم يف ذلك غريهم. 
��2 املوافقات 450/4 – 452 .
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3- ويقول اإلمام أبو حاتم الرازي يف اسـتدالله عىل تزكية الصحابة، 

واسـتقامتهم عـىل اهلدى، وعدالتهم وحصـول الثقة بام نقلـوه من الدين، 

وأهنـم أعـىل طبقات األمـة فضاًل، وقـد سـبقوا يف ذلك الفضـل غرهم، 

فهم اهلل عز وجل بام َمنَّ عليهم وأكرمهم به ِمْن وضعه إياهم  يق�ول: » رشَّ

موض�َع الق�دوة، فنفى عنهم الش�ك والك�ذب والغلط والريب�ة والغمز، 

وس�امهم عدول األمة، فقال ع�ّز ذكره يف حمكم كتابه: ﴿ڤ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ﴾ ففرسَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن اهلل عز ذكره 

قوله � وسطًا � قال: » عدالً «، فكانوا عدول األمة، وأئمة اهلدى، وُحَجَج 

الدين، وَنَقلة الكتاب والسنة «��1 .

�- ويقـول اآلمـدي يف ترجيحه للقول بعدالـة الصحابة مجيعًا، وهو 

مذهب السـواد األعظم من املسـلمني: » واملختار إنام هو مذهب اجلمهور 

م�ن األئم�ة��2، وذلك بام حتقق م�ن األدلة الدالة ع�ىل عدالتهم ونزاهتهم 

وختيريهم عىل من بعدهم، فمن ذلك قوله تعاىل: ﴿ڤ  ڤ  ڤ  

ڤ﴾ أي ع�دوالً، وقول�ه تع�اىل: ﴿ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ﴾، 

وهو خطاب مع الصحابة املوجودين يف زمن النبي ملسو هيلع هللا ىلص «��3 .

��1 اجلرح والتعديل 7/1 .
��2 وهو القول بعدالة الصحابة مجيعًا . 

��3 اإلحكام 102/2 .
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تعليق:

فأنت ترى اس�تدالل كبار األصوليني، وأئمة أهل احلديث هبذه اآلية 
ع�ىل عدال�ة الصحاب�ة وتزكيتهم، وأهنم خ�ري ممن يأيت بعده�م، وأن هذه 
الدالل�ة اخلاصة ال تتع�ارض مع الدالل�ة العامة التي تفي�د تفضيل األمة 

كلها عىل سائر األمم.

وت�رى م�ا اس�تنبطه العلامء من ه�ذه اآلي�ة وأمثاهلا م�ن عظيم فضل 
األصح�اب، وأهن�م م�ربؤون يف دينه�م بفض�ل اهلل عام يس�قط عدالتهم، 
موصوف�ون بام يثب�ت صدقهم وأمانته�م وحترهيم يف دينه�م، وبام يوجب 
إحس�ان الظن هبم، وقبول كل ما نقلوا عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وما بلَّغوا إلينا  
م�ن عل�م، فعن أنس ريض اهلل عنه قال: » واهلل ما كنا نكذب وال ندري ما 
الك�ذب «��1، وقال: » واهلل ما كل ما نحدثكم به س�معناه من رس�ول اهلل 
ث بعضنا بعضًا وال يتهم بعضنا  صىل اهلل عليه وآله وسلم، ولكن كان حيدَّ
بعض�ًا «��2، ويف الصحيح�ني عن ع�يٍّ ريض اهلل عنه ق�ال: » إذا حّدثتكم 

��1 أخرجه البزار يف مس�نده � البحر الزخار 483/13، برقم 7288 �، وقال اهليثمي يف 
املجم�ع : » رواه البزار ورجاله ثقات« . وأخ�رج اخلطيب البغدادي نحوه عن الرباء 

ابن عازب ريض اهلل عنه يف اجلامع ألخاق الرواي والسامع حديث رقم 99 .
��2 أخرج�ه احلاك�م يف املس�تدرك 575/3، واب�ن س�عد يف الطبق�ات الك�ربى 15/7، 
واخلطي�ب البغ�دادي يف اجلام�ع ألخاق ال�رواي والس�امع حديث رق�م � �100، 
وابن عس�اكر يف تاريخ دمش�ق 367/9 . وروي نحوه عن الرباء بن عازب ريض اهلل 
َثنا  عنه، وقال: » ما كل ما ُنحدثكم عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص سمعناه، ولكن سمعناه، وحدَّ
أصحاُبن�ا، ولكنَّ�ا ال نك�ذب «. أخرج�ه أمح�د يف »العل�ل« 410/2، برق�م 2835، 

ويعقوب بن ُسفيان يف املعرفة والتاريخ 634/2. 
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عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فأَلن َأخرَّ من الس�امء أحّب إيلَّ ِمْن أن أقول عليه ما مل 
يق�ل «��1، فلوال هذه اجلامعة العظيمة التي كانت ختاف عىل الدين وترعاه 
مل�ا عرفن�ا كي�ف نعبد اهلل، وه�ذه إحدى الِحَك�م الكربى يف ه�ذه التزكية 

الربانية هلم، فكانوا األمناء، بل نعم األمناء. 

يقـول اخلطيب البغـدادي منبه�ًا إىل أن تزكيتهم ه�ي مقتىض حاهلم، 
حت�ى ول�و مل ت�رد النصوص يف ذل�ك، يق�ول: » ... عىل أنه ل�و مل يرد من 
اهلل ع�ز وج�ل ورس�وله فيهم يشء مما ذكرن�اه ألوجبت احل�اُل التي كانوا 
عليه�ا م�ن: اهلج�رة، واجله�اد، والنُّرصة، وب�ذل املهج واألم�وال، وقتل 
اآلب�اء واألوالد، واملناصح�ة يف الدين، وقوة اإلي�امن واليقني القطَع عىل 
ني  لني واملزكَّ عدالته�م، واالعتق�اَد لنزاهتهم، وأهنم أفضل من مجي�ع املعدَّ

الذين جييئون من بعدهم أبد اآلبدين «��2. 

فالصحاب�ة خ�ري أم�ة بإطاق، وأع�دل مجاعة بإط�اق، والنصوص 
الدال�ة ع�ىل ذلك كث�رية، قال ملسو هيلع هللا ىلص: » خـر النّاس قرين، ُثـمنَّ الذين يلوهنم، 
ُثـمنَّ الذين يلوهنـم «��3، وعن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام قال: قال لنا 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوم احلديبية: » أنتم خر أهل األرض «��4. 

��1 متف�ق علي�ه، أخرج�ه البخ�اري 1321/3، برق�م 3415، ومس�لم 746/2، برقم 
 . 1066

��2 الكفاية ص 66- 67 .
��3 أخرجه البخاري 938/2، برقم 2509 .

��4 متف�ق عليه، أخرج�ه البخ�اري 1526/4، برقم 3923، ومس�لم 1483/3، برقم 
1856، وهذا لفظ مسلم .

الفصل الثاني: في ظالل آيات الثناء على الصحابة عامة
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تعظيم حرمة الصحابة رضوان اهلل عليهم :

ولذلك جيب عىل املسلم أن يراعي حرمة هذه الصحبة، وأن يعظمهم 
يف نفس�ه، وأال يتج�رأ عليهم باهتام يف دين، وإن كان الس�هو والنس�يان مل 
يسلم منه أحد من الناس، واخلطأ يف االجتهاد مل ينقص من قدر املجتهدين، 

والذنب مل ُيْعَصم منه إال املرسلون.

وجي�ب عىل املس�لم كذل�ك أال جيعل م�ا حصل بني بع�ض الصحابة 
م�ن فتن يف وقٍت من األوقات مدعاًة النتقاص أحدهم أو إس�قاط عدالة 
بعضهم كام فعلت بعض الطوائف التي ضلت عن احلق، فقد أثنى عليهم 
الق�رآن الكري�م، ومدحه�م املعصوم ملسو هيلع هللا ىلص م�ع إخباره بفتن س�تحصل بني 
بعضهم، فلم يكن اإلخبار هبا مانعًا من ثناء الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عليهم ريض اهلل 
عنه�م، وال مس�قطًا لعدالة أحدهم، وال حاّطًا م�ن أقدارهم، الجتباء اهلل 

هلم، واجتهادهم، وعلمه تعاىل بام يف قلوهبم من إرادة احلق، فتنبه��1.

��1 إيضاح وإجابة عن اعرتاض مهم، وهو الوارد يف حديث احلوض:  

أج�اب ع�ن هذا االع�رتاض الذي س�نورده مجع من العل�امء، منهم احلاف�ظ العائي 
يف حتقي�ق مني�ف الرتب�ة �94- 95 � إذ يق�ول: » فأم�ا قول�ه ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث احلوض: 
» ليختلجـن رجـال مـن دوين أعرفهـم، فيؤخذ هبم ذات الشـامل، فأقـول: أصحايب، 
فيقال: ال تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: ُسحقًا «. ويف رواية: » فأقول كام قال العبد 
الصالـح: ﴿ ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ ﴾ ... اآلي�ة «. فإن�ه حمم�ول عىل من ارتد 

بعده ملسو هيلع هللا ىلص ثم مات عىل ذلك. بدليل قوله: فيؤخذ هبم ذات الشامل «.

وكذل�ك يف الرواي�ة األخرى: » إهنم مل يزالـوا مرتدين عىل أعقاهبم منـذ فارقتهم ... 
 احلدي�ث «. وإال فالنب�ي ملسو هيلع هللا ىلص قد ش�هد للع�رشة ريض اهلل عنه بأهنم م�ن أهل اجلنة، = 
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وق�د جاء عىل لس�ان أح�د أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وه�و عائذ بن 
عمرو ريض اهلل عنه ردًا عىل عبيد اهلل بن زياد - وكان أمريًا ظاملًا ��1- بعد 
أن وعظه ونصحه يف تش�ديده عىل رعيته، وعدم رفقه هبم، فقال له: � َأْي 
عاِء الُحَطَمُة «��2، فإياك  بني، إين سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: » إن رشنَّ الرِّ
أن تكون منهم �. فأس�اء عبيد اهلل الرد علي�ه، فقال له: � اجلس فإنام أنت 
من ُنخالِة أصحاب حممٍد �- يعني: لس�ت من فضائهم وعلامئهم وأهل 
املراتب منهم، بل من سقطهم- فرد عليه الصحايب ردًا بليغًا فقال: � وهل 
كانت هلم نخالة؟ إنام كانت النخالة بعدهم وىف غريهم �، وذلك كام رواه 

اإلمام مسلم��3. 

يقـول اإلمـام النـووي رمحـه اهلل تعليقًا عـىل رد الصحـايب: » هذا من 

= وقال: » ال يدخل أحد ممن بايع حتت الشـجرة النار«. وملا قال له غام حاطب وقد 
شكاه: لَيْدخُلن حاطٌب النار. قال له النبي ملسو هيلع هللا ىلص: » كَذبَت، إنه شهد بدرًا، وما يدريك 

أن اهلل تعاىل اطلع عىل أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرُت لكم «.

وقد علم القتاَل الواقَع بني عيٍّ وطلحة والزبري ريض اهلل عنهم، وأن كثريًا من أهل بدر 
وبيعة الرضوان ش�هدوا احلروب يف تلك الفتن مع قطع النبي ملسو هيلع هللا ىلص هلم بأهنم ال يدخلوا 
النار، وشهادته للعرشة بأهنم يف اجلنة، وقد أخرب الزبري بام سيقع بينه وبني عيٍّ ريض اهلل 

عنهام من القتال. فتعني أن يكون املراد بالذين خيتلجون دونه أهل الردة «. اه� 
��1 ولذل�ك ق�ال له عب�د اهلل بن ُمَغّف�ل ريض اهلل عنه عندم�ا جاء عبيد اهلل يعوده فس�أله: 
، وال تقم عىل قربي «. تنظر ترمجة عبيد اهلل بن  »أتعهد إلينا ش�يئًا ؟ قال: ال تصلِّ عيَّ

زياد يف سري أعام النباء 545/3 – 549.
��2 أي العنيف برعاية اإلبل. ينظر النهاية يف غريب احلديث.

��3 1461/3، برقم1830. وقد جعلت نص احلديث بني أقواس، وما بينه تعليق. 
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 ج�زل الكام وفصيحه وصدق�ه الذي ينقاد له كل مس�لم، فإن الصحابة 

ريض اهلل عنه�م كله�م ه�م صف�وة الناس وس�ادات األم�ة، وأفضل ممن 

بعده�م، وكله�م ع�دول ق�دوة، ال ُنخالة فيه�م، وإنام ج�اء التخليط ممن 

بعدهم، وفيمن بعدهم كانت النخالة «��1.

وآخـرًا: فام أعظم كلمة اإلمام الشوكاين رمحه اهلل إذ يقول: » وجناب 

الصحبة أمر عظيم، فمن انتهك أعراض بعضهم فقد وقع يف هوة ال ينجو 

منها ساملًا «��2.

فريض اهلل عن أصحاب رسول اهلل، واحلمد هلل أن جعلنا من أمته ملسو هيلع هللا ىلص 

التي هي خري األمم.

  

��1 رشح النووي عىل مسلم 420/12.
��2 إرشاد الفحول 340/1 .
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هم خري أمة واخلياُر من خري أمة

يقول اهلل عز وجل: ﴿ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      

ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ  
ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ ﴾  ]آل عم�ران: 
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ه�ذه اآلي�ة الكريم�ة يف فض�ل األم�ة املحمدي�ة��1 ، وه�ي أيض�ا مما 

 ت�دل عىل فض�ل الصحابة رض�وان اهلل عليهم ، يقول احلافظ الس�خاوي 

رمح�ه اهلل: » ال�ذي رجحه كثري م�ن املفرسين: عمومه�ا يف أمة حممد ملسو هيلع هللا ىلص، 

وخصها آخرون بالصحابة ، بل قال بعضهم: اتفقوا عىل أهنا  واردة فيهم، 

وحينئ�ذ فاالس�تدالل منه�ا ظاه�ر «��2، أي االس�تدالل هبا ع�ىل فضلهم 

وخرييتهم وعدالتهم ظاهر ال خفاء فيه .

��1 ينظر تفسري القرآن العظيم البن كثري 77/2 .
��2 فتح املغيث 32/4 .

الفصل الثاني: في ظالل آيات الثناء على الصحابة عامة
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معنى اآلية، وأقوال العلامء يف دالالهتا عىل خرية الصحابة: 

داللة اآلية عىل فضل الصحابة رضوان اهلل عليهم مجيعًا واضحة عىل 
أيِّ وجٍه من الوجوه التي قيلت يف املراد هبا��1، واهلل أعلم.

فإن قوله تعاىل﴿ ٺ ﴾: 

1- إّم�ا أن يراد ب�ه الصحابة ، فتكون داللة اآلي�ة عىل فضلهم داللة 
االختصاص.

2- وإما أن يراد به األمة مجيعًا ��2. 

ف�إن كان املراد بقوله تع�اىل: ﴿ ٺ ﴾ األمة، فداللتها عىل فضلهم 
ريض اهلل عنه�م، هو داللتها عىل مزيد الفضل من جهة كوهنم املش�افهني 
بالق�رآن ابت�داًء، وم�ن بعده�م الحق هب�م، وألن�ه إذا ثبت لألم�ة فضيلة 

فالصحابة أول من حتىل هبا ��3. 

��1 تنظ�ر األقوال املروية يف تفس�ريها يف جامع البيان للط�ربي 671/5: 678، واجلامع 
ألحكام القرآن للقرطبي 170/4 ، وتفسري القرآن العظيم البن كثري 77/2 .

��2 ينظ�ر التحري�ر والتنوي�ر 48/4 ، وه�و ما صححه اب�ن كثري يف تفس�ريه 77/2 ، مع 
تفضيله للقرن األول .

��3 ويف ذلك يقول اآللويس رمحه اهلل: » والظاهر أن اخلطاب وإن كان خاصًا بمن ش�اهد 
الوحي من املؤمنني أو ببعضهم لكن حكمه يصلح أن يكون عامًا للكل كام يشري إليه 
ق�ول عم�ر ريض اهلل تعاىل عنه فيام حكى قتادة: » يا أهيا الناس، من رسه أن يكون من 

تلكم األمة فليؤد رشط اهلل تعاىل منها «، وأش�ار بذلك إىل قوله س�بحانه: ﴿ ٿ  
ٿ      ٿ  ٹ  ٹ ﴾«. � روح املعاين 28/4 �.

ويقول شيخ اإلسام ابن حجر اهليتمي يف الصواعق املحرقة � 209 � : » والصحابة= 
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1- يقول الطاهر بن عاشور رمحه اهلل: » اخلطاب يف قوله: ﴿ ٺ ﴾ 
ا ألصحاب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ونقل ذلك عن عمر بن اخلطاب وابن عبَّاس.  إمَّ

قال عمر: � هذه ألّولنَا وال تكون آلِخرنا ���1 ... 

وال ش�ّك أن الصحاب�ة كانوا أفض�ل القرون التي ظه�رت يف العامل، 
ألن رس�وهلم أفضل الرس�ل، وألن اهلدى الذي كانوا عليه ال يامثله هدى 

أصحاب الرسل الذين مضوا.

فإْن ُأخذت األمة باعتبار الرس�ول فيه�ا، فالصحاب��ة أفضل أمة من 
األم�م مع رس�وهلا، قال النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص » خر القـرون قـرين « والفضل ثابت 

للمجموع عىل املجموع��2.

وإن ُأِخ�َذت األمة َمْن عدا الرس�ول، فكذلك الصحابة أفضل األمم 
الت�ي مضت بدون ُرس�لها، وهذا تفضي�ل للهدى الذي اهت�دوا به، وهو 

هدى رسوهلم حممد ملسو هيلع هللا ىلص ورشيعته «��3.

= يف ه�ذه اآلي�ة والتي قبلها هم املش�افهون هبذا اخلطاب عىل لس�ان رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
حقيقة «.

��1 تنظر هذه النقول يف اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي 675-671/5 .
��2 يعني جمموع صحابة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أفضل من جمموع صحابة الرسل السابقني ، وهذا 
ألن من أصحاب الرس�ل الس�ابقني من هو أفضل من بعض أصحاب الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص، 
وال يدخل فيهم اخللفاء األربعة وال غريهم من الس�ابقني إىل اإلسام ، فهم ال يتقدم 

عليهم غريهم ، واهلل أعلم .
��3 التحرير والتنوير 48/4 .

الفصل الثاني: في ظالل آيات الثناء على الصحابة عامة
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2- وقد ذكر ابن اجلوزي األقوال يف املراد هبا ، قال: » أربعة أقوال:

أحدها: أهنم أهل بدر .

والثاين: أهنم املهاجرون .

والثالث: مجيع الصحابة��1.

والرابـع: مجيع أم�ة حمم�د ملسو هيلع هللا ىلص .

نقلت هذه األقوال كلها عن ابن عباس . 

وق�د روى هب�ز بن حكيم عن أبي�ه عن جده عن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص، أنه قال: 

» إِنكـم توفون سـبعني أمـة، أنتم خرها وأكرمها عـىل اهلل تعاىل «��2. قال 

الزجاج: وأصل اخلطاب ألصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وهو يعم سائر أمته «��3. 

3- وه�ذه اآلي�ة كأختها الس�ابقة قد اس�تدل هبا األصولي�ون وأهل 

احلدي�ث وغريه�م ع�ىل ثب�وت عدال�ة الصحاب�ة��4 ، بل ه�ي أوضح يف 

الداللة عىل ذلك من السابقة ، لقول كثري من املفرسين: إهنا واردة يف حق 

��1 وقال الضحاك: هم أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خاصة � جامع البيان 673/5 �.
��2 قال ابن كثري يف تفسريه 78/2: » وهو حديث مشهور قد حسنه الرتمذي «.

��3 زاد املسري 438/1- 439 .
��4 ينظر تفسري اآلية السابقة ص 115، وما بعدها.
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الصحاب�ة ، فقد نقل ذلك االتفاق إمام احلرمني اجلويني بصيغة اجلزم��1 ، 

واإلمام ابن الصاح��2 ولكن مل ينقله بصيغة اجلزم ، فهو مرجح إذن يدل 

عىل كثرة القائلني به عند ابن الصاح ، وإن كان ال يدل عىل القطع بكون 

اآلية خاصة هبم .

4-  وجع�ل الط�ربي الق�ول بعم�وم اآلي�ة لألم�ة أوىل األق�وال��3، 

وصحح�ه اب�ن كثري وغ�ريه، وإن كان الصحابة هم أوىل هب�ا ، إذ هم خري 

الق�رون مطلقًا ، يقول ابن كثري رمح�ه اهلل: » والصحيح أن هذه اآلية عامة 

يف مجيع األمة، كل قرن بحسبه، وخري قروهنم الذين بعث فيهم رسول اهلل 

 ملسو هيلع هللا ىلص، ث�م الذي�ن يلوهن�م، ث�م الذين يلوهن�م، كام ق�ال يف اآلي�ة األخرى: 

﴿ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ﴾ «��4.

ف�ريض اهلل ع�ن أه�ل خري الق�رون ، الذين فازوا بالس�بق عىل س�ائر 

املؤمنني .

��1 ق�ال يف الربه�ان 403/1: » واتف�ق املف�رسون ع�ىل أن قوله تع�اىل: ﴿ ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ   ﴾ واردة يف أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص « .

��2 إذ يق�ول يف املقدم�ة ص 490: » قي�ل: اتف�ق املف�رسون ع�ىل أهن�ا واردة يف أصحاب 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص «.

��3 ينظر جامع البيان 675/5 . 
��4 تفسري القرآن العظيم 87/2 .
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الصحابة أهُل الطاعة

نه يف قلوبهم َب اهلُل إليهم اإلميان وزيَّ الذين َحبَّ

1- يقول اهلل تعاىل: ﴿ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ              چ  
چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ         ڈ  

ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک ﴾ ]احلجرات: 8-7[.

2- ويقول عز وجل يف خواتيم سـورة البقرة: ﴿ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   
ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  

ڭ﴾   ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے    ھ   ھھ   ھ   ہ  

]البقرة: 285[.

يف هذه اآليات الكريامت ش�هادة من اهلل عز وجل ألصحاب رسوله 
ملسو هيلع هللا ىلص بام وقر يف قلوهبم من حقيقة اإليامن، واستكامل أركانه، وبام كانوا عليه 
من اإلخاص يف الطاعات والصدق يف العبادات، وأهنم هم الراش�دون 
السائرون عىل طريق احلق، وليس بعد شهادة اهلل عز وجل شهادة، وذلك 

فضل اهلل يؤتيه من يشاء ��1. 

��1 ينظر عقيدة أهل السنة واجلامعة يف الصحابة الكرام 958/3 .
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معنى اآليات الكريامت إمجااًل :

يقول احلافظ ابن كثري يف معنى اآلية األوىل: » ﴿  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڄڃ   ﴾ أي: اعلم�وا أن بني أظهركم رس�ول اهلل فعظِّموه ووقروه، وتأدبوا 
معه، وانقادوا ألمره، فإنه أعلم بمصاحلكم، وأشفق عليكم منكم، ورأيه 

فيكم أتّم من رأيكم ألنفسكم، كام قال تعاىل: ﴿ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
ۈ  ﴾ ]األحزاب: 6[. 

﴿  ڃ  ڃ      ڃ  چ              چ  چ  چ    ﴾ أي: ل�و أطاعك�م يف مجي�ع م�ا 
ختتارونه ألدى ذلك إىل عنتكم وَحَرجكم، كام قال تعاىل: ﴿ ۉ  ې  ې  
وئ   وئ   ەئ   ائەئ   ائ   ى   ى    ې   ې  

ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ   ﴾ ]املؤمنون: 71[.

وقوله: ﴿  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ﴾ أي: حببه 
إىل نفوسكم وحسنه يف قلوبكم «��1.

يف ظالل هذه اآليات، وما فيها من الدالالت عىل فضل األصحاب:

أ( يف هاتني اآليتني الكريمتني من سورة احلجرات بيان امتنان اهلل تعاىل 
عـىل أصحاب حبيبه ملسو هيلع هللا ىلص بأنه حبب إليهم اإليـامن، وما يقتضيه من العمل 
برشائعه، وزين ذلك يف قلوهبم، وكره إليهم الكفر والفس�وق والعصيان، 

��1 تفسري القرآن العظيم 372/7 .
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ويف هذا ما فيه من مزيد العناية هبم، وهبذا اإلعداد كانوا أهًا لصحبة سيد 
األولني واآلخرين ملسو هيلع هللا ىلص، وهبذا اإلعداد وهبذه الصحبة كانوا س�ادة األمة، 

فا مطمع ألحد بعدهم أن ينافسهم يف هذه الرتبة . 

ب( وقـد مجع قولـه تعـاىل: ﴿ ڎ  ڎ         ڈ  ڈ  ژ  ﴾ 
تبغيَض اهلل إليهم مجيع أنواع املعايص صغرها وكبرها، عظيمها وحقرها، 
ولذلك كانوا يف أعىل درجات االستقامة، وأبعد الناس عن فعل ما ُينقص 
اإلي�امن الذي ُحبَِّب إليهم، فن�در وقوع املعصية منهم، وعظم أمر املعصية 
يف صدوره�م حتى ولو كانت يف أصغر األش�ياء، وم�ن ذلك ما قاله أنس 
اب�ن مالك ريض اهلل عنه لبعض التابعني: » إنكم لتعملون أعامالً هي أدق 
يف أعينكم من الشعر، إْن كنا لنعدها عىل عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص من املوبقات «��1. 
وروي مثل ذلك عن أيب سعيد اخلدري، وعّباد بن ُقْرط ريض اهلل عنهام��2. 

واملوبقات هي املعايص املهلكات .

 ج( وهذا التحبيب جعلهم ينزلون عىل حكم اهلل ورسـوله راضني به 
مهام كانت فيه مشـقة عىل أنفسـهم، مس�لمني يف ذلك الوجه هلل تعاىل، كام 

ج�اء يف قول�ه تعاىل: ﴿  ې  ې         ې  ى  ى    ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     
وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ﴾ ]الن�ور: 51[. ق�ال اب�ن 
عب�اس ريض اهلل عنهام يف هذه اآلي�ة: » أخرب بطاعة املهاجرين واألنصار، 

��1 رواه البخاري 2381/5، برقم 6127. 
��2 رواه أمحد يف مسنده عن أيب سعيد اخلدري 3/3، وعن عباد بن قرط 470/3 .
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وإن كان ذل�ك فيام يكرهون«��1.  فهم ريض اهلل عنهم ليس�وا كغريهم من 
املنافق�ني الذين قال اهلل تعاىل فيهم: ﴿ ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  
ۀ  ہ  ہ  ہ  ﴾ ]النور: 48[. فكان حاهلم هو ما قاله تعاىل يف خواتيم 

س�ورة البقرة مادحًا هلم ومثنيًا عليهم: ﴿  ھ  ے   ےۓ  ۓ  
ڭ  ڭ  ڭ ﴾ ]البقرة:285[.  

َف  د( وبركـة طاعتهـم ورسعة اسـتجابتهم ألوامر اهلل ورسـوله َخفنَّ
اهللُ تعـاىل عنهم، ورفع عنهم كثرًا مما يشـق عليهـم، فعن أيب هريرة ريض 

اهلل عن�ه ق�ال: مل�ا نزل�ت ع�ىل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ﴿ ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  
ژ   ڈڈ   ڎ  ڎ   ڌ    ڌ     ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   چڇ  

 ]284 : ]البق�رة   ﴾ ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  گ     گ  گ  

قال: فاش�تد ذل�ك عىل أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فأتوا رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ثم 
ك�ب، فقالوا: أي رس�ول اهلل، ُكّلفنا من األع�امل ما نطيق:  برك�وا ع�ىل الرُّ
الص�اة والصي�ام واجله�اد والصدقة، وق�د ُأنزلت عليك ه�ذه اآلية وال 
ُنطيقه�ا، قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » أتريدون أن تقولوا كام قـال أهل الكتابني 
مـن قبلكـم: سـمعنا وعصينا ؟ بـل قولوا: سـمعنا وأطعنـا غفرانك ربنا 
أَه�ا القوم َذلَّْت هبا ألس�نتهم فأنزل اهلل يف إثرها  وإليـك املصـر «. فلام اْقرَتَ

﴿ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  
ےۓ   ے    ھ   ھھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   

تع�اىل،  اهلل  نس�خها  ذل�ك  فعل�وا  فل�ام  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ﴾، 

��1 تفسري القرطبي 294/12 .
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وأن�زل اهلل ع�ز و ج�ل: ﴿ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  
ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ ﴾ » قـال: نعـم « 

ېئ﴾  ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ     ۆئ     ۇئ   ۇئ    وئ    وئ   ەئ    ﴿
 » نعـم  قـال:   « جئ﴾  ی   ی   ی     ی   ىئ   ىئ    ىئ    ﴿  » نعـم  قـال:   « 

حت   جت   يب   ىب   مب   حبخب    جب   يئ    ىئ   ﴿مئ  
خت﴾ ]البقر: 286[ » قال: نعم « ��1.

وهك�ذا  » مج�ع هل�م تعاىل الترشي�ف بامل�دح والثناء ورفِع املش�قة يف 
أم�ر اخلواطر، وهذه ثمرة الطاعة واالنقط�اع إىل اهلل تعاىل، كام جرى لبني 
إرسائي�ل ض�دُّ ذلك م�ن ذمهم وحتميله�م املش�قات من املذلة واملس�كنة 
واجلاء، إذ قالوا: سمعنا وعصينا، وهذه ثمرة العصيان والتمرد عىل اهلل، 

أعاذنا اهلل من نقمته «��2. وهكذا كان حال أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص .

هـ( وإذا كان اهلل قد أثبت ألصحاب حبيبه ملسو هيلع هللا ىلص هذه الصفات العظيمة 
يف هذه اآلية، فإننَّ ظننَّ أو اعتقاَد ضدها يف حقهم خطٌأ عظيٌم، وجتّرؤ عىل اهلل 
تعاىل��3، فنثبت هلم ُعُلوَّ اإليامن، ومتاَم اإلخاص هلل ولرسوله، ونثبت هلم 
أهن�م أهل الطاعة واهلداية والرش�د الذين متت هدايتهم وكمل رش�دهم، 

ِمصداق هذه اآليات .

��1 رواه مسلم 115/1، برقم 125. 
��2 قاله ابن عطية يف املحرر الوجيز 535/2 .

��3 ينظر إظهار احلق لرمحة اهلل اهلندي 935/3 .
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نه يف قلوهبم، فأذاقهم حالوته، ونِعموا  و( وحبنََّب اهلل إليهم اإليامن وزينَّ

بلذته وأنواره التي غمرت قلوهبم واستولت عليهم، وكانوا يف قمة الرضا 

باهلل ربًا وباإلسـالم دينًا وبمحمد نبيًا ورسـوالً، ك�ام قال ملسو هيلع هللا ىلص: » ذاق طعم 

اإليـامن من ريض باهلل ربًا وباإلسـالم دينًا وبمحّمد رسـوالً «��1، ولذلك 

خرج�وا ع�ام ألفوه وجرت به عاداهت�م، وواجهوا ال�رشك والكفر اللذين 

كانا مس�ترشيني يف جزيرة العرب، وصربوا ع�ىل ذلك بكل رضا، وبذلوا 

مهجهم وأنفس�هم وأوالدهم، وفارقوا األوطان واألموال يف س�بيل اهلل، 

مواالًة لرس�ول اهلل، ونرصًة لدين اهلل، وكانوا نِْعَم العون لرسوهلم كام قال 

تعاىل: ﴿  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ   ﴾. 

وصدق سيدنا عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه إذ يقول: » إّن اهلل نظر 

يف قل�وب العباد، فوجد قلب حممد صىل اهلل عليه وآله وس�لم خري قلوب 

العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر يف قلوب العباد بعد قلب 

حممد صىل اهلل عليه وآله وس�لم فوجد قل�وب أصحابه خري قلوب العباد 

فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون عىل دينه «��2. 

��1 رواه مسلم 62/1، برقم 34 .
��2 رواه أمح�د 379/1، والط�رباين يف الكب�ري 112/9، 115. وق�ال اهليثمي: » رواه 
أمح�د والب�زار والط�رباين يف الكبري ورجال�ه موثقون «. � جمم�ع الزوائد 177/1، 

. �252/8
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تنبيه وتعليق :

وممـا ينبغي التنبيه إليـه أن هاتني اآليتني من سـورة احلجرات، واآلية 
التـي قبلهام، نزلـت بعد أحـد األخطاء أو إحـدى املعايص النـادرة، التي 
كانت س�تؤدِّي إىل أم�ر عظيم، فقد نزلت - كام ذك�ر كثري من املفرسين - 
يف أعق�اب حادثة حدث�ت من رجل حديث عهد بإس�ام، قد أخطأ خطأ 
كب�ريًا، ونزوهلا يف حق�ه تأديب له، وتنبيه للمس�لمني بع�دم االندفاع، بل 

التثبت والرتوي.

فق�د أرس�ل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الولي�د ب�ن ُعقب�ة ب�ن أيب ُمعي�ط إىل بني 
املصطِلق ليأخذ منهم صدقاهتم التي مجعها سيد بني املصطِلق احلارث بن 
رِضار اخلُزاع�ي ويوصله�ا إىل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ��1، » فس�مع بذلك القوم، 
فتلقوه يعظمون أمر رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فحّدثه الش�يطان أهنم يريدون قتله، 
قالت ]أي: أم سلمة[: فرجع إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: إن بني املصطلق قد 

منعوين صدقاهتم، فغضب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واملسلمون «��2. 

ويف رواية عن احلارث بن رِضار والد الس�يدة ُجويرية أم املؤمنني، 
أّنه لما تأخر جامع الصدقة الذي كان سيبعثه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إليهم خرج 

��1 قال احلافظ ابن كثري يف تفسريه ��370/7: » ذكر كثري من املفرسين أن هذه اآلية -أي 
احلج�رات 6- نزل�ت يف الولي�د بن عقبة بن أيب معيط، حني بعثه رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل 

صدقات بني املصطلق « .
تفس�ريه  الط�ربي يف  الت�ي أخرجه�ا  أم س�لمة  الس�يدة  ��2 وذل�ك ك�ام ورد يف رواي�ة 

.�78/26�
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هو وكبار قومه إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خيفة أن يكون تأخر بعثه عن سخطة 
من رسول اهلل عليهم، وفيها: قال احلارث: » وبعث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الوليد 
ابن عقبة إىل احلارث ليقبض ما كان عنده مما مجع من الزكاة، فلام أن سار 
الوليد حتى بلغ بعض الطريق َفَرق -أي: خاف-فرجع فأتى رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: يا رس�ول اهلل، إن احلارث منعني الزكاة وأراد قتي. فرضب 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص البع�ث إىل احل�ارث. وأقبل احل�ارث بأصحابه حتى إذا 
اس�تقبل البعث وَفَصل عن املدينة لقيهم احلارث، فقالوا: هذا احلارث، 
فلام غش�يهم قال هلم: إىل َمْن ُبعثتم؟ قالوا: إليك. قال: ولَِم ؟ قالوا: إن 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان بعث إليك الوليد بن عقبة، فزعم أنك منعته الزكاة 
وأردَت قتل�ه. قال: ال، وال�ذي بعث حممدًا باحلق ما رأيته َبتًَّة وال أتاين. 
فلام دخل احلارث عىل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: » منعت الزكاة وأردت قتل 
رسـويل؟« . قال: ال، والذي بعثك باحلق ما رأيته وال أتاين، وما أقبلُت 
إال حني احتبس عيَّ رس�وُل رس�وِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، خش�يُت أن يكون كانت 

َس�َخطًة من اهلل ورس�وله. قال: فنزلت احلجرات: ﴿  ٺ  ٺ  ٺ  
ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ      ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ 
چ    چ   چ   چ   ڃ   ڃ  ڃ   ڄڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ         ڈ  ڈ  
ڳ   گ   گگ   گ   ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژژ  

ڳ   ﴾ ]احلجرات: 8-6[ «��1.

 ��1 أخرجه أمحد يف املسند 279/4، والطرباين يف املعجم الكبري 274/3، وقال اهليثمي: = 
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 وه�ذه احلادث�ة ال تعك�ر صف�و م�ا بعده�ا، من صف�ات امل�دح التي 

مدح اهلل تعاىل هبا أصحاب رسوله فهي من النادر، وقد وقع هذا من رجل 

حديث عهد باإلس�ام، ال ي�زال يتعلم، ومل يقل أح�د بعصمة الصحابة، 

والثناُء السابق هو القاعدة فيهم ريض اهلل عنهم، وأما النادر فا حكم له، 

وإن احلسنات يذهبن السيئات كام قال رب العاملني .

  

= »رجال أمحد ثقات«. � جممع الزوائد �109/7 . وذكر احلافظ ابن كثري يف تفس�ريه 
�370/7 � أن احلادثة رويت من عدة طرق وهذا الطريق من أحسنها . 

الفصل الثاني: في ظالل آيات الثناء على الصحابة عامة



في ظالل آيات الثناء على الصحابة النجباء 1�0
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وَعَدهم اهلُل مجيعًا اجلنة

على اختالف مراتبهم يف الفضل

يقول اهلل تعاىل: ﴿  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئی  ی  
خت   حت   يبجت   ىب   مب   خب   جبحب    يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی  

مت  ىت   ﴾ ]احلديد: 10[.

يف ه�ذه اآلي�ة الكريم�ة فضائ�ل عظيمة، ووع�د كريم م�ن اهلل تعاىل 
ألصحاب رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، ووعد اهلل ال يتخلف أبدًا.

ففيها من الفضائل:

أوالً: بي�ان فض�ل الس�ابقني م�ن أصح�اب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وه�م 
املهاجرون واألنصار الذين أنفقوا يف سبيل اهلل من قبل الفتح وقاتلوا .

ثانيًا: بيان فضل الاحقني هبم من الصحابة يف ذلك.

ثالثًا: تقديم السابقني عىل الاحقني يف الفضل والثواب .

رابعًا: وعد من اهلل للسابقني والاحقني باحلسنى. 

الفصل الثاني: في ظالل آيات الثناء على الصحابة عامة
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يق�ول اإلمام الطحاوي رمح�ه اهلل يف فضل الصحاب�ة وتفاضلهم فيام 
بينه�م تعليق�ًا ع�ىل قول�ه تع�اىل: ﴿ خب  مب  ىب  يب ﴾: » فثبت بذلك 
أن َم�ْن َصِحَب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فمعه الفضل عىل الن�اس مجيعًا، وأن َمْن 

َصِحَبه يتفاضلون بام كان منهم «��1. 

بيان معنى اآلية الكريمة، وما فيها من الدالالت :

املقصود باحلسنى :

املقص�ود باحلس�نى التي وعده�م اهلل تعاىل هب�ا �اجلن�ة���2، فقد قال 
ائ   ى  ى  ې   ې  ې  ې   ۉ  ۉ    ﴿ س�بح�ان�ه: 
 ﴾ ڀ   پ  پ   پ   پ   ٻ   ٻٻ   ٻ   ٱ   ائ   

]األنبياء:101- 102[.

نة تفسري �احلُسنى� يف قوله تعاىل: ﴿     ٻ  ٻ  ٻ   وجاء يف السُّ
ا اجلنَّة��3.  ٻ ﴾ ]يونس: اآلية 26[  بأهنَّ

يق�ول اإلم�ام الط�ربي رمح�ه اهلل: » قول�ه: ﴿ خب  مب  ىب  يب﴾:
يقول تعاىل ذكره: وكلُّ هؤالء الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، والذين 

��1 رشح مشكل اآلثار 198/9 .
��2 ينظر تفسري الطربي 375/7-376، وزاد املسري 164/8 .

��3 وذلك يف حديث صهيب الذي أخرجه مس�لم وغريه، صحيح مس�لم 163/1، برقم 
181، والرتمذي 687/4، برقم 2552 .
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أنفقوا من بعد وقاتلوا، وعد اهلل اجلنة بإنفاقهم يف سبيله، وقتاهلم أعداءه.
وبنحو الذي قلنا يف ذلك قال أهل التأويل«��1.

املراد بالفتح، ودخول عموم الصحابة يف الوعد باحلسنى :

امل�راد بالفتح عند مجهور املفرسين: فتح مك�ة، وعند بعضهم: صلح 
احلديبية��2.

وقد كان صلح احلديبية س�نة ست، وأما فتح مكة فقد كان سنة ثامن، 
وقد ش�هد فتح مكة عرشة آالف صحايب، وجاهد الصحابة بعده وأنفقوا 
يف س�بيل اهلل، فق�د كانت بع�ده غزوات ورساي�ا عدة، كان�ت بعده غزوة 
أوطاس وغزوة حنني س�نة ثامن، وقد ش�هد غزوة حنني من الصحابة اثنا 
عرش ألف صحايب، ألفان ممن أسلم يف الفتح من أهل مكة، وعرشة آالف 

كانوا معه يف الفتح ��3.

وكان بع�د الفت�ح غزوة تب�وك، وهي غزوة العرسة س�نة تس�ع، وقد 
ش�هدها مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص أكثر من ثاثني ألفًا��4، وقيل كانوا س�بعني ألفًا��5 . 

��1 تفسري الطربي 395/22- 396 .
��2 زاد املسري 163/8، وتفسري القرطبي 239/17 .

��3 ينظر تاريخ اإلسام للذهبي 572/2، 82، وسبل اهلدى والرشاد 464/6 .
��4 ينظر املغازي للواقدي 996/3، وتاريخ اإلس�ام للذهبي 631/2 -336، وس�بل 

اهلدى والرشاد 629/6 .
��5 ينظر سبل اهلدى والرشاد 638/6 . وقد روى اخلطيب البغدادي يف اجلامع ألخاق 
الراوي آداب الس�امع � 293/2 � بس�نده عن أيب زرعة الرازي » وسئل عن ِعّدة من 
روى عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: ومن يضبط هذا ؟ شهد مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص حجة الوداع أربعون 

ألفًا، وشهد معه تبوك سبعون ألفًا «. 

الفصل الثاني: في ظالل آيات الثناء على الصحابة عامة
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وقد قال اهلل عز وجل فيهم: ﴿ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  
ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ      ڃ  ڃڃ  ڃ  چ      چ  ﴾ 

]التوبة: 88- 89[.

فهؤالء مجيعًا وغريهم كثري موعودون باحلسنى . 

 يقول القرطبي رمحه اهلل يف عموم وعد أصحاب رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص  باجلنة: 
» ﴿ خب  مب  ىب  يب ﴾: أي املتقدمون املتناهون السابقون، واملتأخرون 

الاحقون، وعدهم اهلل مجيعًا اجلنة مع تفاوت الدرجات «��1.

ويق�ول قت�ادة رمح�ه اهلل: » كان قت�االن أحدمه�ا أفض�ل م�ن اآلخر، 
وكان�ت نفقت�ان إحدامها أفضل من األخ�رى، كانت النفق�ة والقتال قبل 

الفتح - فتِح مكَة - أفضَل من القتال والنفقة بعد ذلك «��2.

سبب تفضيل القتال واإلنفاق يف سبيل اهلل قبل الفتح عىل ما بعده :

وأما س�بب تفضيل القتال واإلنفاق يف س�بيل اهلل قبل الفتح عىل ما 
بع�ده، » ف�ألن الزمان الذي قب�ل فتح مكة كان زمان ضعف املس�لمني، 
ألن أهل الكفر كانوا أكثَر العرب، فلام ُفتحت مكة َدخلت س�ائر قريش 

��1 تفسري القرطبي 241/17.
��2 تفسري الطربي 393/22، وتفسري القرطبي 239/17- 240 .
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والع�رب يف اإلس�ام، فكان اإلنف�اق واجلهاد فيام قبل الفتح أَش�قَّ عىل 
نفوس املسلمني لقلة ذات أيدهيم وقلة مجعهم قبالة مجع العدّو، أال ترى 
أن�ه كان عليه�م أن يثبتوا أمام العدّو إذا كان الع�دّو عرشة أضعاف عدد 

املس�لمني يف القتال قال تع�اىل: ﴿  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  
ڑ  ﴾ ]األنف�ال: 65[«��1، فلذل�ك كانوا أعىل درج��ة من الذين جاءوا 

من بعدهم .

وقد روى البخاري ومسلم عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه قال: 
كان بني خالد بن الوليد وبني عبد الرمحن بن عوف يشء فَسبَّه خالٌد، فقال 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » ال تُسـّبوا أحدًا من أصحايب، فـإن أحدكم لو أنفق مثل 

أحد ذهبًا ما أدرك مد أحدهم وال نصيفه «��2. 

وكان عبد الرمحن بن عوف من السابقني إىل اإلسام، وإسام خالد 
ريض اهلل عنه كان بني صلح احلديبية وفتح مكة. ومعنى نصيفه أي نصفه، 

يعني نصف املد.

ق�ال البغ�وي رمح�ه اهلل يف معنى هذه احلدي�ث: » أن جهد املقل منهم 
واليسري من النفقة الذي أنفقوه يف سبيل اهلل مع شدة العيش والضيق الذي 

كانوا فيه أوىف عند اهلل وأزكى من الكثري الذي ينفقه من بعدهم «��3. 

��1 التحرير والتنوير 374/27 . 
��2 صحيح  البخاري 1343/3، برقم 3470، ومس�لم 1967/4، برقم 2541، وهذا 

لفظ مسلم .
��3 رشح السنة 70/14 .

الفصل الثاني: في ظالل آيات الثناء على الصحابة عامة
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ويق�ول ابن ح�زم: » هذا يف الصحابة فيام بينه�م، فكيف بمن بعدهم 
معهم ريض اهلل عنهم أمجعني !! «��1. 

فه�ذه فضيل�ة تدل ع�ىل أن�ه ال يلح�ق بالصحاب�ة ريض اهلل عنهم يف 
الفض�ل أحد، وهذا م�ا عليه مجهور العلامء م�ن أن الصحابة كلهم أفضل 
ِم�ن مجيع َمْن بعدهم، وهذا بربكة صحبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ففضيلة الصحبة ولو 
حلظ�ة - كام قال العل�امء - ال يوازهيا عمٌل، وال تنال درجُتها بيشء، وهذا 

فضل اهلل يؤتيه من يشاء��2. 

استدالل اإلمام ابن حزم هبذه اآلية عىل أن سائر أصحاب رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص يف اجلنة: 

يق�ول ابن حزم رمحه اهلل: » والناس يف اجلنة عىل قدر فضلهم عند اهلل 
تعاىل، وهم األنبياء، ثم أزواجهم، ثم سائر أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ...

﴿  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئی  ی   تع�اىل:  ق�ال 
ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبحب   خب  مب  ىب  يب﴾ وق�ال ع�ز 

وج�ل: ﴿ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ   
ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻٻ   ٻ   ٱ  

ڀ  ٺ  ٺ     ﴾ ]األنبياء: 103-101[.

��1 الفصل البن حزم 185/4 .
��2 ينظر رشح النووي عىل مسلم 93/16 .
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فج�اء النص أن م�ن صحب النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقد وعده اهلل تعاىل احلس�نى، 
وقد نص اهلل تعاىل ﴿  ھ    ھ  ھ    ھ  ے     ﴾ ]الرعد: 31[.

وصح بالنص كلُّ َمن سبقت له من اهلل تعاىل احلسنى فإنه ُمبَعٌد، عن 
النار ال يس�مع حسيسها، وهو فيام اشتهى خالٌد، ال حيزنه الفزع األكرب. 
وهذا نص ما قلنا، وليس املنافقون، وال سائر الكفار، من أصحابه عليه 
الس�ام، وال من املضافني إليه عليه الس�ام «��1 . فرحم اهلل اإلمام ابن 

حزم فام أدق فهمه .

إيضاح مهم واستثناءات:

واملتأمل جيد أن كل من أسلم كانت هذه صفته، إما جامع بني اجلهاد 
بنفس�ه ومال�ه أو جماه�د بنفس�ه أو ماله، أو غ�ري مكلف به إم�ا لصغره أو 
لكون�ه م�ن أويل الرضر كم�ن كان أعمى أو أعرج أو مع�ذورًا بغريها من 
العل�ل الت�ي ال يتي�رس معها اجله�اد، أو ال جيد ما ينفق من�ه أو ظهرًا حيمل 
علي�ه، فهؤالء معذورون ال حرج عليهم بنص اآليات النازلة يف ذلك��2، 

��1 املحىل البن حزم 44/1 . 
��2 كام قال تعاىل يف س�ورة التوب�ة 91- 92: ﴿ ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ  
ڳ     ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ﴾.

الفصل الثاني: في ظالل آيات الثناء على الصحابة عامة
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وهل�م أجر املجاهدي�ن��1، أو قعدوا لعدم عزم النبي ملسو هيلع هللا ىلص عليهم كام حصل 
يف اخل�روج لب�در ولو عزم عليه�م النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص أو علموا أنه س�يكون قتال 

يستدعي خروجهم خلرجوا، وقد قاتلوا مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بعد ذلك .

وق�د يك�ون قعود من قع�د منهم ألهنم مم�ن أذن هلم رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
بالقع�ود اكتف�اء بغريهم، أو رعاية ملصلحة يرىض عنها رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص - 
ك�ام قعد جاب�ر بن عبد اهلل يوم أح�د طاعة ألبيه ألجل رعاي�ة أخواته، ثم 
ش�هد اخلن�دق وبيعة الش�جرة - إذ اجله�اد يف األصل ف�رض كفاية إال يف 
أح�وال معينة يكون ف�رض عني، وكان من هدي�ه ملسو هيلع هللا ىلص يف غزواته أن ُيْقِعَد 
البع�ض للحراس�ة واحلامي�ة ولريعوا َم�ن وراءهم من النس�اء والصبيان، 
َز غازيًا  ويعزهيم عن ذلك بام يوعدون به من األجر كام قال ملسو هيلع هللا ىلص: » َمْن جهنَّ
يف سـبيل اهلل فقـد غزا، وَمـْن َخَلفه يف أهلـه بخر فقد غـزا «��2، وكام قال 
للمس�لمني ملا أراد إرسال جيش إىل بني حليان سنة ست��3: » لينبعث من 
كل رجلـني أحدمهـا، واألجر بينهـام «��4، وروي عن اإلمام الش�افعي أن 

��1 كام قال ملسو هيلع هللا ىلص وهو راجع من غزوة تبوك حني دنا من املدينة: » إّن باملدينة أقواما ما رستم 
مسـرًا وال قطعتـم واديـًا إال كانوا معكم « . قالوا يا رس�ول اهلل، وه�م باملدينة ؟ قال 
» وهم باملدينة حبسـهم العذر «. أخرجه البخاري 1610/4، برقم 4161، ومسلم 

1518/3، برقم 1911 . 
��2 رواه مسلم 1506/3، برقم 1895 .

��3 ينظر فتح الباري 193/6 .
��4 رواه مسلم 1507/3، برقم 1896. 
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رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ق�ال يف جتهزه لغزاة تبوك: » ليخـرج من كل رجلني رجل 

فيخلف الباقي الغازي يف أهله وماله «��1، فلم يكن قعودهم تقاعسًا، فهم 

إذن عىل نية اجلهاد، وأما الثاثة من املؤمنني الذين ختلفوا عن غزوة تبوك 

- وهم كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهال بن أمية - فقد تاب اهلل 

عليهم أيضًا بنص اآلية النازلة فيهم��2. 

وأّم�ا األع�راب الذين ختلفوا ع�ن اخلروج حني دعاهم الرس�ول إىل 

اخلروج معه إىل مكة عام احلديبية، فالكام ليس فيهم، وقد أعطوا فرصة 

للتوبة، حيث ق�ال تعاىل: ﴿  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ     پ   پ  

پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ  
ٹ       ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ﴾ ]الفت�ح: 16[. فم�ن ت�اب من هؤالء 

األعراب وانطبقت عليه رشوط الصحبة، فهو منهم .

وكذل�ك ليس ال�كام يف منافقي أه�ل املدينة الذين كان�وا يتخلفون 

عن اجله�اد، واعتذروا عن اخلروج لتبوك وغريه�ا، والذين كانوا يؤذون 

رس�ول اهلل واملؤمن�ني، ويثبطون املؤمن�ني عن اجله�اد، والذين فضحتهم 

��1 السنة للمروزي ص 45 .
��2 وه�ي قول�ه تع�اىل يف س�ورة التوب�ة اآلي�ة 118: ﴿  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ    

ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ    ڦ   ﴾. 

الفصل الثاني: في ظالل آيات الثناء على الصحابة عامة
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آيات س�ورة التوبة ��1، وق�د كان عددهم كام يقول الواقدي وابن س�عد: 

بضعًة وثامنني رجًا ��2، وليس الكام يف منافقي األعراب الذين اعتذروا 

غري صادقني عن اخلروج لتبوك ��3. واهلل تعاىل أعلم .

��1 ك�ام يف اآليات من اآلي�ة 43- 87، ومنها قوله تعاىل: ﴿ ڤ  ڦ   ڦ  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ      ڌڎ  ڎ   ڈ        ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  ک  ک        

ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ    ڳ      ڳ   گ   گ   گ   گ  

ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ      ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ       ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  

ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ    ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ  

ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب ﴾ . 

��2 ينظر املغازي للواقدي 995/3، وسبل اهلدى والرشاد للصاحلي 633/5، 636 .

��3 ك�ام جاء يف آيات س�ورة التوب�ة م�ن 95- 99: ﴿ ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

ڌ    ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇڇ   ڇ   چچ   چ     ڃچ   ڃ   ڃ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گ  

ں   ں       ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ       گ    گ  

ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ   ہ   ۀۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ  

ۋ   ۋ    ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ   ڭڭ    ڭ   ۓ  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئەئ  

وئ  وئ      ۇئ   ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ      ىئ  ىئ    ىئ   ﴾ .
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ُمواالة أصحاِب رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص وحمبُتهم

 

يقول اهلل تعـاىل: ﴿  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  
وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  

ی  ی   ﴾  ]املائدة: 56-55[.
يف هات�ني اآليت�ني بي�اٌن م�ن اهلل تع�اىل للمؤمن�ني، وه�م أصح�اب 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وم�ن يأيت بعدهم م�ن املؤمنني بمن جت�ب مواالُته بعد أن 
بنّي هلم من جتب معاداته، وهو أن الذي جيب أن يستمس�كوا به ويقرصوا 
توجههم إليه بكل إخاص هو والية اهلل تعاىل ورسوله واملؤمنني ال غري، 
وأن يتربؤوا من والية غريهم من املنافقني وممن ليس�وا عىل دينهم، وأهنم 

ال حاجة هلم إىل واليتهم، وتكفيهم والية اهلل ورسوله واملؤمنني.

يقول الفخر الرازي: » وهم كانوا قاطعني بأن املترصف فيهم هو اهلل 
ورس�وله، وإن�ام ذكر اهلل تعاىل هذا الكام تطييب�ًا لقلوب املؤمنني وتعريفًا 
هلم بأنه ال حاجة هبم إىل اختاذ األحباب واألنصار من الكفار، وذلك ألن 
َمْن كان اهللُ ورس�وله ن�ارصًا له ومعينًا له فأيُّ حاج�ة به إىل طلب النُّرصة 

واملحبة من اليهود والنصارى؟! «��1 .

��1 التفسري الكبري 31/12 .

الفصل الثاني: في ظالل آيات الثناء على الصحابة عامة
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ووالية اهلل ورسوله كانت مقررًة عند أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فعليها 
أس�لموا وهاجروا ون�ارصوا وجاهدوا، فيكون ذكرها هن�ا لتعليل النهي 
الس�ابق عن والية اليه�ود والنصارى، فهم ال يس�تحقوهنا وال يصلحون 

هلا،  إذ من كان اهللُ ولّيه ال يكون أعداُء اهلل أولياءه��1.

وهات�ان اآليت�ان الكريمت�ان وما قبله�ام - يف النهي عن م�واالة أهل 
 الكت�اب- من جنس قول�ه تعاىل يف النهي عن م�واالة الكفار من غريهم: 

ٻ   ٻ   ٱ   حس    جس   مخ   حخ   جخ    جحمح   مج   حج   يث   ىث    ﴿
ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ     پ   ٻ   ٻ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٿٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ  
ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   
ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ      

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ﴾ ]املجادلة 21- 22[.

سبب نزول هاتني اآليتني الكريمتني :

 رج�ح احلاف�ظ اب�ن كثري رمح�ه اهلل أن ه�ذه اآلي�ات من قول�ه تعاىل: 
﴿  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ﴾ ]املائ�دة: 51[ إىل قول�ه 
تع�اىل: ﴿  ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی   ﴾ ]املائدة: 
56[، نزلت يف عبادة بن الصامت ريض اهلل عنه حني تربأ من حلف اليهود 

��1 ينظر التحرير والتنوير 239/6 .



1�3

ال�ذي كان بينه وبينهم، ويف عبد اهلل بن أيب بن س�لول رأس املنافقني حني 
م يف األحاديث التي  متسك بحلفهم، يقول ابن كثري رمحه اهلل��1: » وقد تَقدَّ
أوردن�ا أن ه�ذه اآليات كلها نزلت يف عبادة ب�ن الصامت، ريض اهلل عنه، 
ح�ني تربأ من حلف هي�ود، وريض بوالي�ة اهلل ورس�وله واملؤمنني؛ وهلذا 

ق�ال تعاىل بعد هذا كله: ﴿ ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  
ی   ﴾ «��2.

��1 وذلك بعد أن نبه عىل ضعف األحاديث واآلثار الواردة يف أن قوله تعاىل: ﴿ ې  ې  
ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ﴾ ن�زل يف ش�أن أمري 
 املؤمن�ني عي ب�ن أيب طالب ريض اهلل عنه، وأنه تصدق بخامته وهو راكع. حيث قال: 
» وليس يصح يشء منها بالكلية، لضعف أسانيدها وجهالة رجاهلا«. �تفسري ابن كثري 
�139/3، وينظر تعليقه أيضًا يف البداية والنهاية 358/7 . وجممع الزوائد 17/7.

ولك�ن ع�دم صح�ة النق�ل يف ذل�ك ال يعن�ي اجل�زم بع�دم وقوع�ه، ولك�ن يمن�ع 
االحتج�اج ب�ه، واهلل تع�اىل أعل�م، وإن�ام نبه�ت ع�ىل ذل�ك للحاجة ك�ام نب�ه العلامء 
املحقق�ون ؛ ألن الناف�ني احتج�وا بذلك عىل ماال يس�لم هل�م، ودندنوا حول�ه كثريًا، 
ومناق�ب ع�ي بن أيب طالب ريض اهلل عنه يف الس�نة مجَّة، حتى إهنا أف�ردت بالتأليف، 
 وقي�ل يف حق�ه ريض اهلل عن�ه: إنه أكثر م�ن وردت يف فضل�ه أحاديث م�ن الصحابة 

ريض اهلل عنهم. فاللهم أحينا وأمتنا عىل حبك وحب نبيك وآل بيته وأصحابه . 
��2 تفسري ابن كثري 139/3 . وينظر التحرير والتنوير 340/6، وتنظر الروايات يف سرية 
النب�ي  ملسو هيلع هللا ىلصالبن هش�ام 2/ 458، تفس�ري الطربي 504/8، وال�در املنثور  346/5، 
وقد حّس�ن صاحُب صحيح أسباب النزول إسناد ابن هشام عن ابن إسحاق عن أبيه 
عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت مرسًا، برواية ابن مردويه من طريق عبادة 
اب�ن الولي�د عن أبيه عن جده التي أوردها الس�يوطي يف الدر املنثور ��347/5. ينظر 

صحيح أسباب النزول ص 103- 104 ، واهلل تعاىل أعلم. 

الفصل الثاني: في ظالل آيات الثناء على الصحابة عامة
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معنى هاتني اآليتني، ودالالهتام عىل فضل أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
ومواالهتم: 

أ( يف هاتني اآليتني تنويه بأصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بأهنم هم أولياء اهلل 
ورسـوله، ألهنم ملا هن�وا عن والية أع�داء اهلل، كان يف املقاب�ل َقرْصُ األمر 
بالوالي�ة ع�ىل أولي�اء اهلل، وهم رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأصحاب�ه، يعني بعضهم 

لبعض��1. 

وقد ذكر املفرسون عن ابن عباس يف قوله تعاىل: ﴿ ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  
ېئ  ېئ ﴾ قال: » يريد املهاجرين واألنصار، ومن يأيت بعدهم «��2. 

ب( وقوله تعاىل: ﴿ ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی ﴾ هكذا باإلظهار يف مقام 
اإلض�امر، حي�ث مل يقل اهلل تعاىل: � فإهنم هم الغالب�ون�، فقد ذكر العلامء 

أنه ألغراض .

منهـا: التنبي�ه ع�ىل أن عل�ة غلبتهم كوهن�م ح�زب اهلل، إذ األصل يف 
تقدي�ر اآلية الكريمة: » ومن يت�ولَّ هؤالء فهم حزب اهلل، وحزب اهلل هم 

الغالبون «��3.  

ومنهـا: أن�ه تعاىل رصح بذل�ك » تنوهي�ًا بذكرهم، وتعظياًم لش�أهنم، 

��1 ينظر هذا املعنى يف التحرير والتنوير 239/6 .
��2 تفسري البغوي 73/3، واخلازن 67/2 .

��3  تفسري البيضاوي 340/2، وينظر التحرير والتنوير 240/6 .
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وترشيف�ًا هل�م هب�ذا االس�م، وتعريض�ًا مل�ن يوايل غ�ري هؤالء بأن�ه حزب 
الشيطان «��1.

ويف جميء اجلملة عىل هذا النحو - أي اإلنابة عن ذكرهم بصفة مل يسبق 
هل�ا ذكر - فائدة أخرى عظيمة: وهي اإلع�ام بأهنم أعاٌم يف هذه الصفة 
مش�هورون فيها��2، فلم حيت�ج إىل تقديم هذا الوص�ف � أي حزب اهلل�. 

ويزيد هذه الداللة قوًة أهنا جاءت عىل سبيل التعليل، فتأمل !!

وهذه الشهادة منه تعاىل بكوهنم حزَب اهلل، بل أعام يف هذا الوصف، 
شهادٌة ال تعدهلا شهادة ! 

ج( والواليـة هـي املحبـة والنـرة والطاعـة، فوالي�ة اهلل باإليامن به 
وتق�واه، ووالي�ة رس�وله باإلي�امن ب�ه وطاعته وحمبت�ه واالقتداء ب�ه، فإذا 
توليت�م اهلل ورس�وله فالواج�ب عليكم أن تتول�وا َمْن توىل اهللَ ورس�وَله، 
وه�م إخوانكم املؤمنون، الذي�ن وصفهم اهلل بإقام الص�اة وإيتاء الزكاة 

واخلضوع هلل تعاىل، إذ الركوع هنا معناه اخلضوع واخلشوع والطاعة.

��1 السابق .
��2 قال الطيبي يف حاش�يته عىل الكش�اف تعليقًا عىل قول الزخم�رشي: » ﴿ ىئ   ىئ  ىئ    ﴾ 
م�ن إقام�ة الظاهر مقام املضمر، ومعن�اه: فإهنم هم الغالب�ون، ولكنهم بذلك جعلوا 
أعامًا لكوهنم حزَب اهلل «. � الكشاف 649/1 � قال: » يعني أقيم حزُب اهلل موضَع 
املضم�ر من غري لفظه الس�ابق لإلعام بأهنم أعام في�ه، ملا أن قوله: ﴿ ىئ   ىئ  ىئ    ﴾ 
ٌح به ليؤذن بأهنم مش�اهرُي فيه، أو لإلش�عار بالعلية  متضمن لكوهنم حزَب اهلل، مرصِّ

واإلعام بأن كونهم غالبني لكوهنم حزَب اهلل ...« . حاشية الطيبي حتت الطبع .

الفصل الثاني: في ظالل آيات الثناء على الصحابة عامة
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د( واملقصـود عموم املؤمنني فيام بينهم، فكل من كان مؤمنًا فهو ويل 
كل املؤمنني��1، كام جاء يف قوله تعاىل: ﴿ ک  گ گ   گ  
ڱڱ   ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳ   گڳ  

ہ   ہ   ہہ   ۀ   ۀ   ڻڻ   ڻ    ڻ   ں   ں  

ھ  ھ ﴾ ]التوبة: 71[.

وروى الط�ربي يف تفس�ريه ع�ن عب�د امللك ب�ن أيب س�ليامن، عن أيب 
جعف�ر حمم�د بن عي الباقر قال: » س�ألته عن هذه اآلي�ة: ﴿ ې  ې  ې  
قل�ت:   ،﴾ ۇئ  ۇئ   وئ  وئ   ەئ   ەئ   ائ    ائ   ى   ى  
 َم�ن الذي�ن آمنوا ؟ ق�ال: الذين آمن�وا ! قلن�ا: بلغنا أهنا نزل�ت يف عّي بن 

أيب طالب ؟ قال: عيٌّ من الذين آمنوا «��2.

 وعن�د البغ�وي: » قال أبو جعف�ر حممد بن عي الباق�ر ريض اهلل عنه: 
﴿ ې  ې  ې  ى  ى  ائ ﴾ نزلت يف املؤمنني، فقيل له: إن ُأناسًا 

يقولون إهنا نزلت يف عي ريض اهلل عنه ؟ فقال: هو من املؤمنني «��3. 

وق�د اقت�رص اهلل تعاىل يف وص�ف املؤمنني املأم�ور بواليتهم عىل هذه 
الصفات - رغم أن للمؤمنني صفات كثرية - وخصها اهلل بالذكر ترشيفًا 

��1 ق�ال ال�رازي يف التفس�ري الكب�ري 32/12: » أكث�ر املفرسين زعموا أن�ه يف حق األمة، 
واملراد أن اهلل تعاىل أمر املسلم أن ال يتخذ احلبيب والنارص إال من املسلمني «.

��2 531/8 ، رواه أبو نعيم يف احللية 185/3 .
��3 تفسري البغوي 73/3 .
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هل�ا ؛ ألن الصاة والزكاة من أهم أركان الدين، ومدحًا للمؤمنني ؛ ألهنم 
متصفون هبا، و ليشري سبحانه إىل متييزهم عن املنافقني.

يق�ول الفخ�ر ال�رازي رمح�ه اهلل: » وامل�راد بذكر هذه الصف�ات متييز 
عون اإلي�امن، إال أهنم م�ا كانوا  املؤمن�ني ع�ن املنافق�ني ؛ ألهن�م كان�وا يدَّ

مداوم�ني عىل الصل�وات والزكوات، قال تع�اىل يف صفة صاهتم ﴿  ى  
ائ  ائ     ەئ    ەئ  وئ﴾ ]التوبة: 54[، وقال: ﴿ ڌ  ڌ  
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ          ژ  ﴾ ]النساء: 142[، وقال يف صفة زكاهتم: ﴿ ڻ  

ۀ  ۀ  ﴾ ]األحزاب: 19[.

وأمـا قوله: ﴿ ۇئ  ۇئ ﴾ ففيه ... وجوه: األول: قال أبو مس�لم: 
امل�راد م�ن الركوع اخلضوع، يعن�ي: أهنم يصلون ويزك�ون وهم منقادون 

خاضعون جلميع أوامر اهلل ونواهيه....«��1 .

هـ( وهذه الصفات هي صفات وصف اهلل هبا أصحاب رسوله ملسو هيلع هللا ىلص 
ٌع ُس�ّجد خاش�عون هلل تع�اىل، مجيعهم يف طاعة  يف آيات أخرى، فهم ُركَّ

اهلل ومرضات�ه يس�عون كام جاء يف قول�ه تع�اىل: ﴿   ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  
ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ  
ٿ ﴾ ]الفت�ح: 29[، وك�ام قال تع�اىل: ﴿ ک  گ  گ   
ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳڳ  گڳ  گ 

��1 ينظر التفسري الكبري27/12-28، وتفسري اخلازن 76-66/2.

الفصل الثاني: في ظالل آيات الثناء على الصحابة عامة
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ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻڻ  ۀ  ۀ  ہہ  

ہ  ہ  ھ  ھ﴾ ]التوبة:71[.

و( فـإذا كان املؤمنـون بعضهـم أوليـاء بعـض، وقـد ُأمـر أصحاب 
رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن يتـوىل بعضهـم بعضـًا بالنـرة واملحبـة وأداء حقوق 
األخوة يف اهلل، فنحن مأمورون بأن يتوىل بعضنا بعضًا فيام بيننا، ومأمورون 
بأن نتوىل أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هبذه اآلية وغرها، بل إّن حقهم يف ذلك 
مقدٌم ؛ ألهنم صفوة املؤمنني، وتوليهم يكون باملحبة وباإلجال وباالنتامء 

إليه�م والس�ري ع�ىل منهجهم ك�ام ق�ال: ﴿ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
ڃ  ڃ   ڃ﴾ ]التوبة: 119[، ويكون أيضًا بدفع األذى عنهم.

وه�ذه امل�واالة أيض�ًا ظاه�رة يف قول�ه تع�اىل: ﴿  ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ﴾... 
اآلية ]احلرش: 10[، فقد أمر اهلل تعاىل باالس�تغفار هلم، وحتس�ني الظن هبم، 
وأن نن�زع عن قلوبن�ا أيَّ ِغلٍّ عليهم، وكل ذلك يقت�يض التعظيم واملحبة 
وحفظ احلرمة، وهذا من معاين التويل هلم، عس�ى اهلل أن يلحقنا هبم، فإن 

املرء مع من توىل ومع من أحب.

فعن أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال: » جاء رجل إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
فقال: يا رس�ول اهلل متى الس�اعة؟ قال: » وما أعددت للساعـة ؟ «. قال: 
ح�بَّ اهلل ورس�وله، قال: » فإنـك مع من أحببت « . ق�ال أنس: فام فرحنا 
بعد اإلسام فرحًا أشدَّ من قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: » فإنك مع من أحببت «. قال 
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أنس: فأنا أحبُّ اهللَ ورس�وَله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن 
مل أعمل بأعامهلم «��1.

وعنه ريض اهلل عنه، عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » آية اإليامن حب األنصار، 
وآية النفاق بغض األنصار «��2 .

وع�ن ِزرِّ بِن ُحَبْيش قال: قال ع�ّيٌّ ريض اهلل عنه: » والذي َفَلَق احلبة 
وبرأ الننََّسمة إنه َلَعْهُد النّبيِّ األميِّ ملسو هيلع هللا ىلص إيلنَّ أن ال حيبني إال مؤمٌن وال يبغضني 

إال منافٌق «��3.

وآخـرًا : يقول املحب الطري رمحه اهلل: » فالسـعيد َمْن توىل مجلتهم، 
ومَلْ يفرق بني أحد منهم، واهتدى هبدهيم، ومتسك بحبلهم «��4.

ويف مقاب�ل ذل�ك نت�ربأ ممن يت�ربؤون منه�م ؛ ألهنم عص�وا اهلل تعاىل 
بمعاداة أوليائه، وبمن أمرنا أن نتوالهم . 

  

��1 أخرجه مسلم 2032/4، برقم 2639 .
��2 رواه البخاري 14/1، برقم 17، 1379/3، برقم 3573، ومسلم 85/1، برقم 74 .

��3 رواه مسلم 86/1، برقم 78 .
��4 الرياض النرضة 33/1 .
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الفصل الثالث

يف ظالل آيات الثناء

على أصحاب املشاهد مع رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص 

ويشتمل عىل :

يف ظالل آيات الثناء عىل أهل بدر.

َوَعـد اهلل اخلارجـني لبـدر احلسـنى جلهادهـم والقاعدين عنها 
حلسن عقيدهتم وصدق نياهتم.

الثناء عىل شهداء ُأحد .

الثناء عىل أنس بن النض وأشباهه وَمْن ثبت مع الننَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بُأحد .

الثنـاء عىل من شـهد محراء األََسـد وهم من بقي من املسـلمني 
الذين شهدوا أحدًا .

عطاءات الرمحن ألهل بيعة الرضوان .

يف ظالل آيات الثناء عىل أهل غزوة تبوك وهي غزوة العرسة .

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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يف ظالل آيات الثناء على أهل بدر 

متهيد يف فضل يوم بدٍر وفضل أهله إمجااًل :

ى اهللُ تعاىل يف كتابه العزيز يوم بدر يوم الفرقان، ألن اهلل تعاىل فَرق  سمَّ
فيه بني احلق والباطل، وأعز فيه دينه، وأيَّد جنده، وأذل فيه الرشك وأهله، 
فجعل كلمة الذين كفروا السفىل، وأظهر كلمته وبنيَّ أهنا هي العليا، وقد 
مجع اهلل يف هذه الغزوة اآليات الكثرية والرباهني الشهرية، وحقق اهلل فيها 
ما وعده املؤمنني، واختار اهلل هلا خرية من أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، كانوا 
أعىل طبقة وأعىل فضًا ممن بعدهم، وممن مل حيرضها، ومدحهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

بمدائح كثرية، وأوجب اهلل تعاىل لكل من شهدها اجلنة.

وق�د نزلت يف فض�ل مجيع أهل بدر آيات ع�دة، ونزلت آيات أخرى 
يف فضل بعضهم، تسجل املواقف العظيمة التي قاموا ريض اهلل عنهم هبا، 
ر أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بفضله تعاىل عىل أهل  نزل�ت هذه اآلي�ات تذكِّ
ب�در حيث نرصهم وهم ِقّلة يف العدد، تقوي�ة لقلوهبم، وطلبًا لثباهتم عند 
لق�اء عدوهم فيام بعد، وإنذارًا لغريهم من الكفار وأهل الكتاب، وتقريرًا 

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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لك�ون الن�رص م�ن عن�د اهلل تع�اىل وأنه تع�اىل غالب ع�ىل أم�ره، وأنه مع 
املتق�ني الصابرين بنرصه وتأييده، فقد قال تع�اىل - أثناء حديثه عن غزوة 

 ُأح�د- مذكرًا املؤمنني بنرصه يوم بدر: ﴿  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿٿ  

   ٹ  ٹ ﴾... اآليات. ]آل عمران: 123، وما بعدها[.

قال القرطبي: » و﴿ ٿ ﴾ معناها قليلون؛ وذلك أهنم كانوا ثاثامئة 
وثاث�ة ع�رش أو أربعة ع�رش رج�ًا . وكان عدّوهم ما بني التس�عامئة إىل 
األل�ف ... واس�م ال�ذل يف هذا املوضع مس�تعار، ومل يكونوا يف أنفس�هم 
إاّل أِع�ّزة، ولكن نس�بتهم إىل عدّوهم وإىل مجيع الكف�ار يف أقطار األرض 
تقت�يض عند التأم�ل ِذّلتهم وأهنم ُيغلبون ... فنرصه�م اهلل يوم َبْدٍر، وقتل 
في�ه صناِديد املرشكني، وع�ىل ذلك اليوم ابتني اإلس�ام، وكان أّول قتال 

قاتله النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص « ��1.

من فضائل أهل بدٍر ومنن اهلل تعاىل عليهم:

أ( أهنم أسوة لكل من بعدهم:

ف�أول ه�ذه املن�ن ع�ىل أه�ل ب�در أن اهلل أراد أن يرشفه�م ب�أن ينالوا 
رشف ه�ذه املواجهة األوىل التي يقاتلون فيها الكفار، فكانوا أس�وة لكل 

املجاهدين من بعدهم، يف الصرب والثبات واالحتساب.

��1 تفسري القرطبي 190/4 . 
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ب( جعل اهلل الفرقان عىل أيدهيم:

فقد سمى يف كتابه يوم بدٍر يوم الفرقان، كام يف قوله تعاىل: ﴿ ٺ ٿ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ   
ڦ  ڄ  ڄ ﴾ ]األنفال: 41[، واختصهم اهلل عز وجل بأن جعل هذا 

الفرق بني احلق والباطل عىل أيدهيم، وما أعظمها من خصيصة .

ج( مدحهم اهلل تعاىل باإلخالص له، وأبانت مواقفهم عن ذلك:

فق�د مدحهم اهلل تعاىل بأهن�م يقاتلون ُنرصًة لدين اهلل، ال لغرٍض آخر 
م�ن أغراض الدني�ا، فأثبت اهلل هلم متام اإلخاص له س�بحانه، وذلك يف 

قوله تعاىل: ﴿ ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
ژ   ڑ  ڑ ﴾ ]آل عم�ران: 13[، وتل�ك ش�هادة م�ن اهلل ال تعدهل�ا 

شهادة .

من مواقف أهل بدٍر :

وأّما عن مواقفهم فقد مثلت قمة الصدق مع اهلل، فقد باعوا أنفس�هم 
له واشرتوا ما عنده، فلم خيذلوا نبيهم ملسو هيلع هللا ىلص  حني عرض عليهم قتال جيش 
قريش - الذين جاءوا بفخرهم وخيائهم حيادون اهلل ورس�وله - وأظهر 
هلم رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الرغبة يف ذلك - بع�د أن نجت ِعري قريش التي خرج 
املس�لمون للقائه�ا - رغم قلتهم ع�ددًا وعتادًا، وعدم هتيئه�م هلذا القتال 

الذي جاء عىل غري ميعاد .

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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1- فعن أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال: » استشار النبي ملسو هيلع هللا ىلص خَمَْرجه 
إىل بدر، فأش�ار عليه أبو بكر، ثم استش�ارهم فأش�ار عليه عم�ر... «��1 . 

فكامها قال فأحسن .

2- ثم تكلم الِمْقداد بن عمرو َفرُسَّ رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من كامه كام يف 
صحي�ح البخ�اري عن عبد اهلل بن مس�عود قال: » قال الِمْق�داد يوم بدر: 

يا رس�ول اهلل، إن�ا ال نقول ل�ك كام قالت بنو إرسائيل ملوس�ى: ﴿  ڀ   
ام�ض  ولك�ن   ،]24 ]املائ�دة:   ﴾ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ 

َي عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص « ��2.  ونحن معك. فكأنه رُسِّ

ويف رواي�ة أخ�رى عن عب�د اهلل بن مس�عود قال: » لقد ش�هدت من 
الِمْقداد مشهدًا ألَن أكون أنا َصاِحَبُه َأَحبُّ إيلَّ مما ُعِدَل به، أتى رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص وهو يدعو عىل املرشكني فقال: واهلل يا رس�ول اهلل، ال نقول كام قالت 
بنو إرسائيل ملوسى: ﴿ ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ ﴾ 
ولك�ن نقات�ل عن يمينك، وعن يس�ارك، ومن بني يدي�ك، ومن خلفك، 
ه ذلك «��3. ومعنى � أحّب إيلَّ مما  فرأيت وجه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يرشق، ورَسَّ

ُعِدَل به�: أي أحب إيلَّ من كل يشء يقاَبُل به ويوزن من أمور الدنيا.

��1 أخرجه أمحد 188/3، وقال احلافظ ابن كثري يف السرية النبوية 393/2: » هذا إسناد 
ثاثي صحيح عىل رشط الصحيح «.

��2 صحيح البخاري 1684/4، برقم4333 .
��3 صحيح البخاري، 1456/4، برقم 3736، وأمحد 389/1، وهذا لفظ أمحد. 
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3- ثم قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعدها: » أشروا عيَلنَّ أهيا النّاس « يقصد بذلك 
األنصار، كام جاء يف رواية أنس السابقة، وقد روى اإلمام مسلم عن أنس 
قال: » فقام س�عد بن عبادة فقال: إّيانا تريد يا رس�ول اهلل ؟ والذي نفيس 
بي�ده، لو أمرتن�ا أن ُنخيَضها ��1 البحر ألخضناها، ول�و أمرتنا أن نرضب 

أكبادها إىل َبْرِك الِغامد��2 لفعلنا «��3.

4- وذك�ر أصح�اب الس�ري وغريه�م أن ال�ذي قال ذلك هو س�عد 
اب�ن مع�اذ األنصاري ريض اهلل عن�ه، فقد ذكر ابن إس�حاق، قال: ثم قال 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » أشروا عيلنَّ أهيا النّاس « وإنام يريد األنصار، فلام قال ذلك 
 رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال له سعد بن معاذ: واهلل لكأنك تريدنا يا رسول اهلل ؟ قال: 
قناك وش�هدنا أن م�ا جئت به هو احلق،  » َأَجـْل « قال: فقد آمنا بك وَصدَّ
 وأعطين�اك عىل ذلك عهودنا ومواثيقنا عىل الس�مع والطاعة لك، فامض 
يا رسول اهلل ملا أردت فنحن معك، فوالذي بعثك باحلق لو استعرضت بنا 
البح�ر فخضته خلضناه معك ما ختلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى 
بن�ا عدونا غ�دًا، إنا لُصرُبٌ يف احلرب ُصُدٌق عند اللق�اء، لعل اهلل يريك منا 
ما تقرُّ به عينك، َفرِسْ عىل بركة اهلل. قال: َفرُسَّ رس�وُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بقول س�عد 
وَنَش�َطه، ثم قال: » سـروا وأبرشوا، فإن اهلل قد وعدين إحدى الطائفتني، 

واهلل لكأين اآلن أنظر إىل مصارع القوم « ��4.

��1 أي : خيلنا وإبلنا .
��2 برك الِغِامد: موضع وراء مكة بخمس ليال مما يي البحر . � معجم البلدان �399/1.

��3 صحيح مسلم 1405/3، برقم 1779.
��4 دالئ�ل النبوة للبيهقي 34/3، والس�رية النبوية البن كثري 392/2 -393، وقال ابن 

كثري: » هكذا رواه ابن إسحاق رمحه اهلل، وله شواهد من وجوه كثرية «. 

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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َض الرس�وُل املس�لمني عىل  5- ومل�ا دنا املرشكون من املس�لمني حرَّ
القتال فقال: » والذي نفس حممد بيده ال يقاتلهم اليوم رجل فيقتَل صابًرا 
حمتسـًبا مقباًل غر مدبر إال أدخله اهلل اجلنة «��1. وروى مسلم يف صحيحه 
أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال هلم: » قوموا إىل جنة عرضها السموات واألرض «. 
فقال ُعمري بن الُحَمام األنصاري: يا رس�ول اهلل، جنة عرضها الس�موات 
واألرض ؟ قال: » نعم «. قال: َبٍخ َبٍخ. فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » ما حيملك 
عـىل قولك َبٍخ َبٍخ « ؟. قال: ال واهلل يا رس�ول اهلل إال رجاءَة أن أكون من 
أهلها. قال » فإنك من أهلها «. فأخرج مترات من قرنه فجعل يأكل منهن 
ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل مترايت هذه إهنا حلياة طويلة، فرمى بام كان 

معه من التمر، ُثمَّ قاتلهم حتى ُقتِل «��2. 

6- وأخرج ابن س�عد يف الطبقات قال: » كان س�عد بن خيثمة أحد 
النقب�اء االثن�ي عرش من األنصار، وملا َنَدَب رس�وُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص املس�لمني إىل 
اخل�روج إىل ِع�ري قريش فأرسع�وا قال خيثمة بن احلارث البنه س�عد: إنه 
ال ُب�دَّ ألحدنا من أن يقيم، فآثرين باخلروج وأقم مع نس�ائك، فأبى س�عد 
وق�ال: ل�و كان غ�ري اجلنة آثرت�ك به، إين أرج�و الش�هادة يف وجهي هذا، 
فاستهام فخرج سهم سعد، فخرج مع رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص إىل بدر فُقتَِل يومئذ، 

، ويقال ُطَعيمة بن عدي «��3. قتله عمرو بن عبد ُودٍّ

��1 سرية ابن هشام 288/2، والسرية النبوية البن كثري 420/2. 
��2 رواه مسلم 1510/3، رقم 1901.

��3 الطبقات الكربى 367/3 .
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فه�ؤالء هم أهل بدر ريض اهلل عنهم، وهذه بعض مواقفهم العظيمة 
التي سجلتها كتب السنن والسري.

د( ومن فضائل أهل بدر: أن اهلل شهد هلم يف كتابه باإليامن:

فقد وصفهم اهلل باإليامن يف مواطن عدة من اآليات النازلة يف يوم بدر، 
وهو وصف يدل عىل رس�وخ اإلي�امن يف قلوهبم، فقد قال تعاىل وهو يبني 
حكم�ة هذا اللقاء، وهذا الن�رص: ﴿ ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ﴾ 
]األنفال: 17[، أي ليتفضل عىل عباده املؤمنني » وينعم عليهم نعمة عظيمة 

بالنرص والغنيمة «��1 مع قلة عددهم بالنسبة لعدوهم.

وامتدحه�م ب�ه يف قول�ه لرس�وله: ﴿ ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  
 ،]124 عم�ران:  ]آل   �2�﴾ ڃ  ڃ       ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  
 ﴾ گ  ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ    ﴿ قول�ه:  ويف 
]األنفال:12[. ويف اختيار اهلل تعاىل ألن يمدحهم هبذه الصفة اجلامعة داللة 

عىل رسوخهم فيها ريض اهلل تعاىل عنهم أمجعني . 

هــ( ومن فضائلهـم: أن اهلل تعاىل أظهر هلم من آيـات النر والتأييد 
ما ال يكون إال ألوليائه:

��1 ينظر تفسري البغوي 340/3 .
��2 قال الطربي يف تفسريه 20/6: » ولقد نرصكم اهلل ببدر وأنتم أذلة، إذ تقول للمؤمنني: 
من أصحابك...« . فقد اختار رمحه اهلل أن هذا القول كان ببدر. وهو قول ابن عباس 
وعكرم�ة وجماهد وقتادة، كام يف زاد املس�ري 450/1، وهو ق�ول مجهور املفرسين كام 

ذكر الطاهر بن عاشور يف تفسريه 72/4.

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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فمن هـذه اآليات: 

1- إنزال اهلل السكينة عليهم والتي ظهرت يف إلقاء اهلل عليهم النعاس 
ليلة املعركة حتى ناموا مطمئنني، وهذه من اآليات العجيبة.

2- إن�زال اهلل عليهم املطر قبل بدء املعركة، فكان للمس�لمني برشى 
ونعم�ة، وعىل الكافري�ن نقمة كام يف قوله تع�اىل: ﴿ ڄ  ڄ    ڄ  
ڇ    ڇ     ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ  
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ﴾ ]األنف�ال: 11[. فع�ن 
ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام يف تفس�ري هذه اآلية قال: » نزل النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
-يعني: حني س�ار إىل بدر - واملس�لمون بينهم وبني امل�اء رملة ِدْعصة��1 
فأص�اب املس�لمني ضع�ف ش�ديد، وألق�ى الش�يطان يف قلوهب�م الغيظ، 
فوس�وس بينه�م: تزعم�ون أنكم أولي�اء اهلل وفيكم رس�وله، وقد غلبكم 
املرشكون عىل املاء، وأنتم تصلون جمنبني! فأمطر اهلل عليهم مطرًا ش�ديدًا، 
ف�رشب املس�لمون وتطهروا، وأذه�ب اهلل عنه�م رجز الش�يطان، وثبت 
الرمل حني أصابه املطر، ومش�ى الناس عليه والدواب، فساروا إىل القوم 

.�2� »...

3- إغاث�ة اهلل هل�م مل�ا اس�تغاثوه، واس�تجابته تعاىل هلم مل�ا دعوه، كام 
يف قول�ه تع�اىل: ﴿    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   

��1  أي: رملة رقيقة َزلِقة تغوص األقدام فيها.
��2 أخرجه الطربي يف تفسريه 64/11، وذكره ابن كثري يف تفسريه 23/4 .
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پ  ڀ  ڀ﴾ ]األنف�ال: 9[، ومعنى مردف�ني أي متتابعني يأيت 
بعضه�م يف إثر بعض. وأّوُل الداخلني يف هذه اآلية رس�وُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ؛ ألن 

هذه اآلية نزلت عقب استغاثته ملسو هيلع هللا ىلص ��1 .

ويقاتل�ون  يَكثِّروهن�م  بمائكت�ه  للمؤمن�ني  تع�اىل  اهلل  إم�داد   -4
 معه�م، ويش�دون من عزمهم ك�ام جاء يف اآلي�ة الس�ابقة ويف قوله تعاىل: 

گ   گ   گگ    ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ    ﴿
ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  

ں  ڻ﴾ ]األنفال:12[.

5- قلَّ�َل اهللُ تعاىل كا الفريق�ني يف أعني اآلخر قبل االلتقاء ليجرتئ 
كلٌّ منه�ام عىل اآلخر، فذل�ك قوله تعاىل: ﴿ ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  
ۉۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ     ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ  
ې  ې   ې  ې   ﴾ ]األنف�ال: 44[، ث�م كثَّ�َر اهللُ تع�اىل املس�لمني يف 
أعني الكافرين عند التق�اء الفريقني يوم بدر مع قلتهم، ليهاهبم املرشكون 
وجيبن�وا ع�ن قتاهل�م، وكان ذل�ك م�ددًا آخر م�ن اهلل تعاىل غ�ري إمدادهم 

باملائك�ة، وذلك قول�ه تع�اىل: ﴿ ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  
کگ   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ  
گ   گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ﴾ ]آل 

عمران:13[ ��2. 

��1 كام جاء يف س�بب نزوهلا عن عمر ريض اهلل عنه يف صحيح مس�لم 1383/3، حديث 
رقم 1763. 

��2 ينظر يف هذا املعنى تفسري أيب السعود 12/2- 13، والتحرير والتنوير 177/3 . 

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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فكل هذه آيات ال تكون إال جلند اهلل تعاىل وألوليائه .

و( ومن فضائلهم أن اهلل سجل لبعضهم يف كتابه مواقف عظيمة:

1- فف�ي بعضهم نزل قوله تع�اىل: ﴿ ں  ں  ڻ     ڻ  ڻڻ  
ى   ې     ﴿ قول�ه  إىل   ﴾ ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ  
 ى ﴾ ]احلج: 19- 22[. فعن أيب ذر ريض اهلل عنه قال: » ُأقسم باهلل لنزلت: 
﴿ ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ﴾ يف هؤالء الستة: محزة وعبيدة وعي بن 

أيب طالب، وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة « ��1. 

وع�ن ع�ّي ريض اهلل عنه قال: » فينا نزلت ه�ذه اآلية يف مبارزتنا يوم 
بدر: ﴿ ں  ں  ڻ ﴾ إىل قوله ﴿ ى ﴾« ��2. 

فقد خرج يوم بدر عتبة بن ربيعة وأخوه ش�يبة بن ربيعه، وابنه الوليد 
اب�ن عتبة فطلب�وا املبارزة، كام رواه أبو داود وغ�ريه عن عي بن أيب طالب 
ريض اهلل عنه قال: » تقدم يعني عتبة بن ربيعة وتبعه ابنه وأخوه فنادى َمْن 
يب�ارز ؟ فانتدب له ش�باب من األنصار فقال: من أنت�م ؟ فأخربوه فقال: 
ال حاج�ة لن�ا فيكم إن�ام أردنا بني عمنا، فقال النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص: » قم يا محزُة، قم 
، قم يا ُعبيدة بن احلارث « فأقبل محزُة إىل ُعتبة، وأقبلت إىل َش�يبَة،  يـا عـيلُّ

��1 رواه البخاري 1459/4، برقم 3750 .
��2 أخرج�ه احلاك�م يف املس�تدرك: 386/2، والنس�ائي وعب�د بن محيد وأب�و نعيم � فتح 
الب�اري: 444/8 � والبيهق�ي يف »الدالئل« � 73/3 � م�ن طريق أيب جملز عن قيس 

عن عّي ريض اهلل عنه به، وإسناده صحيح.
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واختل�ف بني ُعبيدة والوليد رضبتان، فأثخن كلُّ واحٍد منهام صاحَبُه، ثم 
ِمْلنا عىل الوليِد فَقَتلناه، واْحَتَملنا عبيدة «��1.

 2- وذك�ر مج�ع م�ن املفرسي�ن��2 أن�ه ن�زل يف بعضه�م قول�ه تعاىل: 
﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  
ٹ   ٿٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  
ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ   
ڇ   ڇ   چڇ   چ    چ   چ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  

ڇڍ  ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ﴾ ]املجادلة: 22[.

ق�ال احلاف�ظ ابن كث�ري فيمن نزلت فيه�م هذه اآلي�ة: » وقيل يف قوله 
تعاىل: ﴿ ڀ  ٺ  ٺ ﴾: نزلت يف أيب ُعبيدة، قتل أباه يوم بدر، 

﴿ ٺ  ٺ ﴾ يف الصدي�ق، َه�مَّ يومئ�ذ بقت�ل ابن�ه عب�د الرمحن، ﴿ ٿ  
ٿ ﴾ يف مصع�ب بن عمري، قتل أخ�اه عبيد بن عمري يومئذ، ﴿ ٿ  
ٿ ﴾ يف عم�ر، قتل قريبًا له يومئذ أيضًا، ويف محزة وعي وعبيدة بن 

احلارث، قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ، واهلل أعلم «��3.

��1 أخرجه أبو داود 52/3، برقم 2665 .
��2 منه�م اب�ن كث�ري يف تفس�ريه 54/8، والقرطب�ي 307/17- 308، والس�يوطي يف لباب 
النق�ول ص 191، وال�در املنثور 86/8-87، والواحدي يف أس�باب النزول ص 277، 

والبغوي يف تفسريه 62/8، وابن اجلوزي يف تفسريه 198/8، واخلازن 94/7. 
��3 تفس�ري ابن كثري 54/8، وذكر مثله القرطبي 307/17- 308، والس�يوطي يف لباب 
النق�ول ص 191، وال�در املنثور 86/8-87، مقترصًا فيه عىل أيب عبيدة بن اجلراح، 
ومن املفرسين من روى ذلك ولكن ذكر أن مقتل والد أيب عبيدة، وأخي مصعب بن 
 عمري كان يف أحد، وهم الواحدي يف أسباب النزول ص 277، والبغوي يف تفسريه = 

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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وق�ال الس�يوطي يف الدر املنث�ور: » وأخرج اب�ن أيب حاتم والطرباين 
واحلاكم وأبو نعيم يف احللية والبيهقي يف س�ننه وابن عس�اكر عن عبد اهلل 
ابن ش�وذب قال: جعل والد أيب عبيدة بن اجلراح يتصدى أليب عبيدة يوم 
ب�در، وجعل أبو عبيدة حيي�د عنه، فلام أكثر قصده أبو عبيدة فقتله فنزلت: 

﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴾ اآلية «��1.

وقد مدحت هذه اآلية هؤالء املؤمنني بأهنم أهل مواالة هلل، راسخون 
يف اإلي�امن ب�ه، مؤيدون ب�روح منه، وأهنم ح�زب اهلل تع�اىل واملوعودون 

باخللود يف الرضوان .

ز( ومـن فضائلهم التي جاءت يف السـنة: وصف النبي ملسو هيلع هللا ىلص هلم بأهنم 
خرية املؤمنني أو من خريهتم:

فع�ن مع�اذ بن رفاعة بن راف�ع الزرقي عن أبي�ه -وكان أبوه من أهل 
ب�در- ق�ال: » جاء جربيل إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: مـا تعدون أهل بدر فيكم؟ 
ق�ال: » مـن أفضل املسـلمني «. أو كلمة نحوها، قال: وكذلك من شـهد 

بدرًا من املالئكة «��2. 

=  62/8، واب�ن اجل�وزي يف تفس�ريه 198/8، واخلازن 94/7، وذل�ك من رواية 
مقاتل بن حيان عن مرة اهلمداين عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه. 

��1 ال�در املنث�ور 86/8- 87، ولباب النقول ص 191، واحلديث أخرجه الطرباين يف 
الكبري 154/1، برقم 360، وأبو نعيم يف احللية 101/1، واحلاكم يف املس�تدرك 
265/3، والبيهقي يف سننه ��27/9 عن عبد اهلل بن شوذب مرسًا، وقال اهليثمي: 

»رواه الطرباين وإسناده منقطع ورجاله ثقات«. � جممع الزوائد �232/9.
��2 أخرجه البخاري، 1467/4، برقم 3771 .



1��

وعن رافع بن خديج قال: » جاء جربيل أو َمَلٌك إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: 

ما تعدون َمْن شـهد بدرًا فيكم ؟ قالوا: » خيارنا «. قال: كذلك هم عندنا 

خيار املالئكة «��1.

ح( وآخرًا: فإن كل من شـهد بدرًا مغفور له، مقطوع بدخوله اجلنة، 

والنجاة من النار: 

1- فقد روى البخاري عن عّي ريض اهلل عنه - يف قصة حاطب بن 

أيب بلتعة وكان قد وقع يف أمر كبري- أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال لعمر بن اخلطاب: 

» أو ليـس من أهل بدر؟ وما يدريك لعل اهلل اطلع عليهم فقال: اعملوا 

ما شئتم، فقد أوجبت لكم اجلنة «. فاغرورقت عيناه، فقال: اهلل ورسوله 

أعلم��2.

ويف رواي�ة مس�لم، ق�ال: » وما يدريك لعـل اهلل اطنَّلع عـىل أهل بدر 

فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم «��3. 

واملقص�ود هب�ذه البرشى املغف�رُة يف اآلخرة، قال احلاف�ظ ابن حجر: 

» واتفقوا عىل أن البِّش�ارة املذكورة فيام يتعل�ق بأحكام اآلخرة ال بأحكام 

الدنيا من إقامة احلدود وغريها «��4.

��1 أخرجه أمحد 465/3، وابن ماجه 56/1، برقم 160، هكذا بلفظ: » قالوا «.
��2 صحيح البخاري 2542/6، برقم 6540 .

��3 1941/4، رقم 2494.
 ��4 فتح الباري 306/7 . وقال املناوي رمحه اهلل يف فيض القدير � 212/2 � مبينًا معنى = 

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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2- وع�ن جاب�ر بن عب�د اهلل ريض اهلل عنه�ام: أن عب�دًا حلاطب جاء 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يشكو حاطبًا، فقال: يا رسول اهلل، ليدخلن حاطب النار. 

فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » َكَذْبَت، ال يدخلها، فإنه شهد بدرًا واحلديبية «��1.

3- وعن أم املؤمنني حفصة ريض اهلل عنها، أهنا قالت: قال رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: » إين ألرجو أن ال يدخل النّار أحد إن شاء اهلل شهد بدرًا واحلديبية «، 

قال�ت: فقل�ت: ألي�س اهلل عز وج�ل يق�ول: ﴿ ک  ک  گ   گگ  گ            
 ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  ﴾ ؟ فق�ال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : » أفلـم تسـمعيه يقـول: 

﴿ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں    ڻ     ڻ   ڻ ﴾؟ ]مريم:71- 72[ « ��2.

فهذه بعض فضائل أهل بدر التي نطقت هبا آيات كتاب اهلل، وشهدت 
هبا أحاديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص . 

= ه�ذا احلديث: » اعملوا ما شـئتم « أن تعملوا » فـإين قد غفرت لكم « ذنوبكم: أي 
سرتهتا، فا أؤاخذكم هبا لبذلكم مهجكم يف اهلل ونرص دينه.

وامل�راد إظه�ار العناية هب�م وإعاء رتبته�م والتنوي�ه بإكرامهم واإلع�ام بترشيفهم 
وإعظامه�م ال الرتخي�ص هلم يف كل فع�ل، كام يقال للمحب: افعل ما ش�ئَت، أو هو 
ع�ىل ظاهره واخلط�اب لقوم منهم، عىل أهن�م ال يقارفون بعد بدر ذنب�ًا وإن قارفوه مل 
يرصوا بل يوفقون لتوبة نصوح، فليس فيه ختيريهم فيام ش�اؤوا، وإال ملا كان أكابرهم 
بعد ذلك أش�دَّ خوف�ًا وحذرًا مما كانوا قبله، وبذلك س�قط ما قيل إن هذا س�قط من 

املشكل ألنه إباحة مطلقة، وهو خاف عقد الرشع «. 
��1 رواه مسلم 1942/4، رقم 2495.

��2 رواه ابن ماجه 1431/2، برقم 4281، وأمحد 285/6، 362، وأبو يعىل 473/12، 
برقم 7044 .
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َوَعد اهلُل اخلارجني لبدر احلسنى جلهادهم

والقاعدين عنها حلسن عقيدتهم وصدق نياتهم

يقـول اهلل عـز وجـل: ﴿   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  

پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  
ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  

ڄ  ڃ  ڃ    ڃ   ڃچ  چ  چ  چ  ڇ ﴾ ]النساء: 95- 96[.

متهــيد: 

أ� ه�ذه اآلية رصحية يف وعد َمْن نزل�ت يف حقهم من أصحاب النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص باحلسنى، واحلسنى هي اجلنة عند مجاعة العلامء��1.

ب� وق�د حتدث�ت اآليت�ان عن ثاث مجاع�ات من الصحاب�ة، كلهم 

دخل�وا يف الفض�ل لعلم اهلل ب�ام يف قلوهبم من اخلري وحمب�ة نرصة دين اهلل، 

ولكن ال يستوون يف األجر. 

��1 ينظر زاد املسري 174/2، وقال أبو حيان يف تفسريه 271/2: »احلسنى: اجلنة باتفاق«. 

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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واملتأم�ُل يف قوله تعاىل: ﴿ڃ  ڃ    ڃ   ڃ﴾ يعلم أنه إش�ارة 
وإيامء إىل أن الكل من أهل اجلنّة، ألن الدرجات هي درجات اجلنة��1، فام 

أعظم هذا الوعد، فتأمله تعرف رفعة املكانة.

ج� ويفه�م من ه�ذا الوعد الس�ابق - أيضًا - بأدنى تأم�ل تزكيُة اهلل 
لبواطن هؤالء الصحابة، وَمن زّكاه اهلل فقد فاز، وَمن انتقص من زّكاه اهلل 

فقد ظلَم وخرس.

د� وق�د نزلت هذه اآلية الكريمة ك�ام ُيروى عن ابن عباس ريض اهلل 
عنهام فيمن خرج لغزوة بدٍر وَمن ختلََّف عنها، وقيل: نزلت يف غزوة تبوك، 
وهو بعيٌد، فعن مقسم موىل عبد اهلل بن احلارث أن ابن عباس أخربه قال: 
»﴿    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ﴾، ع�ن ب�در، واخلارجون إىل بدر«��2. 

قال أبو السعود: »وهو الظاهر املوافق لتاريخ النزول «��3.

وه�ؤالء - أي اخلارج�ون والقاع�دون - من الس�ابقني األولني من 
املهاجرين واألنصار، والس�ابقون األولون طبقة هلا فضل عظيم، كام جاء 

يف آيات عدة .

��1 س�يأيت في�ام بعد النق�ل عن الطربي وغ�ريه أن املقصود بالدرجات ه�ي درجات اجلنة 
وأهنا األوىل بتأويلها. كام يف تفسري الطربي 378/7 . 

��2 رواه البخاري 1678/4، برقم 4319، والطربي يف تفسريه 370/7.
��3 تفسري أيب السعود 220/2 .
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ه� � وقد جاءت هذه اآلية هبذه الصيغة العامة��1 - واهلل أعلم- دون 
حتديد للمناس�بة الت�ي نزلت فيها ليدخل فيها كلُّ َمن جاهد يف س�بيل اهلل 
بنفس�ه ومال�ه من أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بع�د هذه الواقع�ة التي نزلت 
فيها هذه اآلية، فام أعظمه من فضل، وما أعظمها من بشارة باجلنة هلؤالء 

املجاهدين وملن حلق هبم يف ذلك . 

و� ويف ع�دم التس�وية ب�ني الفريق�ني إغراٌء ِم�ن اهلل تع�اىل للمؤمنني 
الذي�ن مل خيرج�وا لبدر ببيان ِعَظ�ِم رتبة َمن حظوا باخل�روج إليها، ليأَنَف 
القاع�ُد منه�م أن يتخّل�ف عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف أي خروج ل�ه فيام بعد، 
ويرتّفع بنفسه عن انحطاط منزلته، فيهتز للجهاد ويرغب فيه، ويف ارتفاع 

طبقته��2، ويف أن ينال ما ناله أصحابه.

ز� ومل يوج�ه اهلل تع�اىل لومًا ملن مل خيرج م�ع النبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل بدر ؛ ألهنم 
مل يندب�وا لقتال وإنام للقاء عري لقريش عليه�ا جتارهتم��3، وألن اخلارجني 

��1 ق�ال البيضاوي يف تفس�ريه: » ﴿ پ  پ  پ ﴾ بالرفع صفة ل� �القاعدون�؛ ألنه مل 
يقصد هبم قوم بأعياهنم «. �أنوار التنزيل وأرسار التأويل �238/2.

��2 ينظر تفسري الكشاف 554-553/1 .
��3 وقد وصفهم س�عد بن معاذ ريض اهلل عنه ب�أهنم » ليس�وا بأقل حبًا لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من 
الذي�ن خرجوا معه« حني اقرتح عىل رس�ول اهلل يوم بدٍر أن يبني له عريش�ًا وجيهز له 
الركائب، فإن مل حيصل هلم النرص حلق ببقية املسلمني باملدينة، حيث قال: � وإن تكن 
األخ�رى - أي غري النرص- فتجلس عىل ركائبك وتلحق بمن وراءنا من قومنا، فقد 
واهلل ختلف عنك أقوام ما نحن لك بأشد ُحّبًا منهم، لو علموا أن نلقى حربًا ما ختلفوا 
عن�ك يوادون�ك وينرصونك �. دالئ�ل النبوة للبيهقي 44/3، عن ابن إس�حاق عن 

عبد اهلل بن أيب بكر بن حزم .

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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م�ع رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كانوا يكفون، ب�ل يزيدون عن املطل�وب للقاء العري، 
ويف هذا يقول كعب بن مالك ريض اهلل عنه: » ختلفُت عن غزوة بدر، ومل 
ُيعاَت�ب أحٌد ختل�ف عنها، إنام خرج رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يريد عري قريش حتى 

مجع اهلل بينهم وبني عدوهم عىل غري ميعاد «��1. 

ح� وال ُيظ�ن لكون هذين الفريَق�نِي موعوَديِن باجلنة أن الفرق بينهام 
قلي�ل، كا، فالفرق بينه�ام درجات ومغفرة ورمحة، ففي الصحيح عن أيب 
س�عيد اخلدري أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: » يا أبا سـعيد، َمْن ريض باهلل رّبـًا 
وباإلسالم دينًا وبمحمد نبيًا وجبت له اجلنة «. فعجب هلا أبو سعيد فقال: 
أعده�ا عّي يا رس�ول اهلل ففع�ل، ثم ق�ال: » وأخرى يرفع هبـا العبد مائة 
درجة يف اجلنة ما بني كل درجتني كام بني السامء واألرض «. قال: وما هي 

يا رسول اهلل ؟ قال: » اجلهاد يف سبيل اهلل، اجلهاد يف سبيل اهلل «��2.

وع�ن أيب هري�رة ريض اهلل عن�ه قال: ق�ال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » َمْن آمن 
باهلل وبرسـوله وأقـام الصالة وصام رمضـان كان حّقًا عـىل اهلل أن يدخله 
اجلنـة جاهـد يف سـبيل اهلل أو جلـس يف أرضـه التـي ولـد فيهـا « . فقالوا 
يا رس�ول اهلل، أفا نبرشِّ الناس ؟ ق�ال: » إن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهلل 
للمجاهدين يف سـبيل اهلل، ما بني الدرجتني كام بني السـامء واألرض، فإذا 
سـألتم اهلل فاسألوه الفردوس فإنه أوسـط اجلنة وأعىل اجلنة - أراه - فوقه 

عرش الرمحن، ومنه تفجر أهنار اجلنة «��3.

��1 صحيح البخاري 1455/4، رقم 3735 . ومسلم 2120/4، رقم 2769.
��2 صحيح مسلم 1501/3، رقم 1884. 

��3 أخرجه البخاري 1028/3، برقم 2637 .
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وجـوه يف تفسر اآليـة:

اختلف املفرسون يف تفس�ري اآلية عىل وجهني: أحدمها -وهو الوجه 
األول- أخ�ص من الثاين، وقد قال به مجع م�ن املفرسين، وكا الوجهني 

يدل عىل فضيلة وعظم جزاء من نزلت يف حقهم.

الوجه األول:

ه�ذا الوجه خي�ص الوعد باحلس�نى يف هذه اآلي�ة باملجاهدين يف بدر 
والقاعدي�ن م�ن أصحاب األع�ذار فق�ط، وأن الذين خرج�وا فحرضوا 
القت�ال أعىل درجة م�ن القاعدين من أصحاب األع�ذار. وأما القاعدون 
م�ن غري أصحاب األعذار فهم أقل بدرج�ات يف األجر من هؤالء الذين 

حظوا بالقتال فيها.

 فالقاعدون من غري عذر عىل هذا الوجه من التفس�ري غري مش�مولني 
هبذه الفضيلة يف هذه اآلية، وهي الوعد باجلنة��1 .

 ومم�ن ق�ال هب�ذا الوج�ه اإلم�ام الط�ربي رمح�ه اهلل، يق�ول الطربي: 
» يعن�ي بقوله جل ثناؤه: ﴿ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  
ل اهلل املجاهدين بأمواهلم وأنفس�هم ع�ىل القاعدين من أويل  ٹ﴾: فضَّ

��1 وإن كان�وا ك�ام ذكرنا قد وعدوا هبا يف آي�ات أخرى بام قدموا من أعامل، ويف اآلية التي 
وعدت الس�ابقني األولني من املهاجرين واألنصار باحلس�نى، وهم منهم، ووعد اهلل 

ال يتخلف أبدًا.

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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الرضر درجة واحدة، يعني: فضيلة واحدة، وذلك بفضل جهاده بنفس�ه، 
فأما فيام سوى ذلك، فهام مستويان«��1 .

وق�ال يف قوله تع�اىل: ﴿ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ﴾: » وع�د اهلل الكل من 
املجاهدين بأمواهلم وأنفسهم، والقاعدين من أهل الرضر احلسنى «��2.

ويك�ون امل�راد بالقاعدي�ن يف قول�ه تع�اىل: ﴿  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  
ڄ   ڄ  ڄ ﴾، ه�م األصح�اء غ�ري املعذوري�ن الذي�ن مل خيرج�وا 

لبدر. 

يقول الطربي: » يعني: وفضل اهلل املجاهدين بأمواهلم وأنفسهم عىل 
القاعدين من غري أويل الرضر��3، أجرًا عظياًم «��4 . 

واملقص�ود ب�أويل ال�رضر: أصحاب األم�راض والعاه�ات كالعمى 
والعرج واملعذورن بغريها من العلل التي ال يتيرس معها اجلهاد��5.

��1 تفسري الطربي 375/7 .
��2 نفسه . 

��3 ذكر ابن اجلوزي أن هذا الوجه مروي عن ابن عباس ريض اهلل عنهام. ينظر زاد املسري 
 . 175 ،174/2

��4 تفسري الطربي 379/7 . 
��5 ينظ�ر تفس�ري الط�ربي 365/7- 366 . وق�د روي هذا املعنى عن اب�ن عّباس، رواه 
 الط�رباين يف الكب�ري � �128/12: » ق�ال: ه�م ق�وم كان�وا عىل عهد رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ال يغ�زون مع�ه، ألس�قام وأمراض وأوج�اع « . وق�ال اهليثم�ي: » رواه الطرباين من 

طريقني، ورجال أحدمها ثقات« . �جممع الزوائد  �9/7.
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ويف ه�ذا إنصاف هلم وعذر بأهنم لو كانوا قادرين ملا قعدوا، وبيان ملا 
يف قلوهب�م م�ن حمبة اجلهاد، ولك�ن ملا مل يبارشوه نزلوا ع�ن الذين بارشوه 

درجة��1.

َوَوْص�ُف اهلل املجاهدين يف ه�ذه اآلية بأهنم مجعوا بني اجلهاد بالنفس 
واجله�اد باملال مبالغٌة يف مدحهم، وإال ف�إن حقيقة اجلهاد هو بذل النفس 

يف سبيل اهلل ولو مل ينفق شيئًا��2، وألن القاعد ربام جاهد بامله��3.

وأّم�ا معنى قوله تع�اىل: ﴿ ڃ  ڃ    ڃ   ڃ﴾ فهو بيان ملعنى 
األج�ر العظيم يف اآلية الس�ابقة، واملراد بالدرج�ات درجات اجلنة، يقول 
الطربي: » وأوىل التأويات بتأويل قوله: �درجات منه� أن يكون معنّيًا به 
درجات اجلنة «��4. ويقول احلافظ ابن كثري: » الدرجات، يف غرف اجِلنَان 

العاليات «��5.

الوجه الثاين يف تفسر اآلية:

ه�ذا الوج�ه: مل خيص الوعد باحلس�نى يف ه�ذه اآلي�ة باملجاهدين يف 
ب�در والقاعدين من أصحاب األعذار، وإنام ش�مل الذين مل خيرجوا إليها 
 أيض�ًا بفضل إيامهنم ونياهتم، وألن اجلهاد يف األصل فرض كفاية، وذلك 

فضل اهلل يؤتيه من يشاء.

��1 ينظر تفسري اخلازن 581/1، والتحرير والتنوير 170/5 .
��2 ينظر التحرير والتنوير 171/5 .
��3 ينظر التحرير والتنوير 171/5 .

��4 تفسري الطربي 378/7 .
��5 تفسري ابن كثري 388/2 . 

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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وفرّس أكثُر أصحاب هذا الوجه املراد ب�� القاعدين� يف املوطنني الثاين 
والثال�ث بأهنم األصح�اء الذي�ن ال عذر هلم. وبعضهم قال: » الذين ُأذن 

هلم اكتفاء بغريهم« .

والبع�ض أطل�ق القاعدين الثانية ع�ىل املعذورين وغ�ري املعذورين، 
وخ�صَّ الثالث�ة بغ�ري املعذوري�ن، ولكنهم قال�وا: إن اجلمي�ع موعودون 

باحلسنى.

ق�ال اب�ن اجل�وزي يف امل�راد بالقاعدي�ن يف قول�ه تع�اىل:﴿ ٺ  ٺ  
ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ﴾:

» يف هؤالء القاعدين قوالن: ... الثاين: القاعدون من غري رضر. قاله 
أبو سليامن الدمشقي«��1.

تقدير اآلية عىل هذا الوجــه:

ويكون تقدير اآلية: ال يستوي القاعدون من املؤمنني إال أولو الرضر 
فإهنم يساوون املجاهدين، أو قريبون منهم يف املنزلة؛ ألن العذر أقعدهم. 

 أو يك�ون التقدير: ال يس�توي القاعدون م�ن املؤمنني الذين صفتهم 
أهن�م غ�ري أويل رضر واملجاه�دون يف س�بيل اهلل بأمواهل�م وأنفس�هم��2. 
وتك�ون املقارن�ة ع�ىل كا التقديرين بعد ذل�ك بني املجاهدي�ن باألموال 

واألنفس والقاعدين الذين ال رضر هبم . ولعله هبذا يتضح املعنى .

��1 زاد املسري 174/2 .
��2 ينظر التقديران يف تفسري البغوي 270/2، وتفسري الفخر الرازي 7/6- 8 .
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ف�إذا عرفن�ا أن اآلية نزل�ت أّوَل ما نزلت � ال يس�توي القاعدون من 
املؤمن�ني واملجاه�دون يف س�بيل اهلل بأمواهلم وأنفس�هم ...�، أي: وليس 
فيه�ا » غ�ري أويل الرضر« وأهنا نزلت بعدها مب�ارشة وُأحلقت هبا، علم أن 
املقارن�ة يف هذه اآلية يف األصل كانت ب�ني املجاهدين والقاعدين مطلقًا، 

إذا ُعِلَم هذا قوي هذا الوجه جدًا . واهلل أعلم .

فق�د أخ�رج البخ�اري وأبو داود وغريمه�ا، وهذا لف�ظ أيب داود عن 
زيد بن ثابت ريض اهلل عنه قال: » كنت إىل جنب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فغش�يته 
الس�كينة فوقع�ت َفِخُذ رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل َفِخذي فام وج�دُت ثَِقَل يشء 
َي عنه فق�ال: » اكتب «. فكتبت يف  أثق�َل م�ن فخذ رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ثم رُسِّ

كت�ف: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  
ڀ ﴾ إىل آخ�ر اآلي�ة فقام اب�ن أم مكتوم - وكان رجًا أعمى - ملا س�مع 
فضيلة املجاهدين فقال: يا رس�ول اهلل، فكيف بمن ال يس�تطيع اجلهاد من 
املؤمنني؟ فلام قىض كامه غش�يت رس�وَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص السكينُة فوقعت فخذه 
ع�ىل فخذي ووجدُت م�ن ثَِقِلها يف املرة الثانية كام وجدت يف املرة األوىل، 

ي عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: » اقرأ يا زيـد «. فقرأت: ﴿ ٱ  ٻ   ث�م رُسِّ
ٻ  ٻ  ٻ ﴾ فق�ال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿ پ  پ  پ ﴾ اآلي�ة 

كلها. قال زيد: فأنزهلا اهلل وحدها فأحلقتها «��1.

 ��1 سنن أيب داود 11/3، برقم 2507، وأخرجه البخاري خمترصًا بلفظ قريب عن مروان 
ابن احلكم عن زيد، 1677/4، برقم 4316، وقد ذكرت رواية أيب داود ألهنا نصت 
ع�ىل اكت�امل اآلية، فقال فيه�ا: » إىل آخر اآلية «، وإن كانت ه�ي الظاهر يف الروايات 

األخرى عند غري أيب داود. 

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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القائلون هبـذا الوجــه: 

ه�ذا الوجه من التفس�ري - وهو أن الوعد باحلس�نى ج�اء هلم مجيعًا - 

 رواه الرتم�ذي والنس�ائي وغريمها، ع�ن ابن عب�اس ريض اهلل عنهام قال:  

ٺ   ٺ    ﴿  ﴾ پ  پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ﴿  ...  «

ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ﴾، فهؤالء القاعدون غري أويل 
الرضر، ﴿ ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ﴾ عىل 

القاعدين من املؤمنني غري أويل الرضر «��1.

فع�ىل ه�ذا يكون احلاصل أن  امل�راد بالقاعدي�ن يف املواضع الثاثة 

م�ن اآلية الكريمة هم األصحاء. وهو ما ذهب إليه ابن جريج كام ذكره 

احلافظ ابن حجر يف فتح الباري، قال: » وحاصل تفس�ري ابن جريج أن 

املفض�ل عليه: غري أويل ال�رضر، وأما أولو الرضر فملحقون يف الفضل 

بأهل اجله�اد إذا صدقت نياهتم « ��2.

وه�و قول كث�ري من املفرسي�ن: منه�م اإلم�ام الش�افعي، والبغوي، 

 والنَّح�اس يف مع�اين الق�رآن، والفخر ال�رازي، والبيضاوي، والنس�في، 

��1 س�نن الرتم�ذي 241/5، رقم 3032، والنس�ائي يف التفس�ري 399/1، رقم 137 . 

وقال الرتمذي: » هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه « . 

��2 فتح الباري 262/8 .
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وأبو حيان، والشوكاين، واآللويس، والطاهر بن عاشور��1،  وهو املفهوم 
من كام ابن كثري��2. 

من نصوص العلامء القائلني بالوجه الثاين :

1- يق�ول اإلمام الش�افعي يف تقرير كون اجله�اد فرض كفاية إذا قام 
به البعض سقط اإلثم عن الباقني، وأنه ال يكون فرض عني إال يف أحوال 
معينة: » بنيَّ إذ وعد اهلل القاعدين غري أويل الرضر احلسنى أهنم ال يأثمون 
بالتخل�ف ويوعدون احلس�نى يف التخل�ف، بل وعدهم بام وس�ع هلم من 

��1 ينظ�ر الس�نة للمروزي ص 44، والس�نن الك�ربى للبيهقي 47/9، وتفس�ري البغوي 
46/1، 270/2- 272، وتفس�ري البيض�اوي 239/2 - 240، وتفس�ري النس�في 
 ،503/1 الش�وكاين  وتفس�ري   ،271-269/3 حي�ان  أيب  وتفس�ري   ،387/1

وتفسرياآللويس 122/5 - 124، والتحرير والتنوير 172/5 .
��2 حي�ث ذك�ر ابن كثري يف تفس�ريه � 378/2 - 388 � أن اآلي�ة يف األصل كانت مطلقة 

فكان�ت املقارنة ب�ني القاعدين مطلقًا واملجاهدين باألم�وال واألنفس، ثم نزل ﴿ پ  
پ  پ ﴾ ليس�اوي بينه�م وب�ني املجاهدين باألم�وال واألنفس. مم�ا يفهم أن أويل 
ال�رضر ليس�وا داخل�ني يف املقارنة. وق�ال ابن كثري رمح�ه اهلل يف امل�راد بالقاعدين قوله 
تع�اىل: ﴿ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ﴾ ق�ال: � ثم أخرب تعاىل 
بفضيلة املجاهدين عىل القاعدين، قال ابن عباس: ﴿ پ  پ  پ﴾ وكذا ينبغي أن 
يك�ون� . ث�م أتبعها بتفس�ري ﴿ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ﴾ أي: اجلنة واجل�زاء اجلزيل. وأن 
فيه�ا داللة ع�ىل أن اجلهاد ليس فرض عني بل فرض كفاي�ة. وَفرسَّ الدرجات يف قوله 
تع�اىل: ﴿ ڃ  ڃ    ڃ   ڃچ  چ  چ  چ  ڇ ﴾ بأهنا درجات اجلنة، مما يفهم 
منه متامًا أن املوعودين باحلسنى هم الطوائف الثاث مع اختاف درجاهتم يف اجلنة .

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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التخلف احلسنى إذا كانوا مؤمنني مل يتخلفوا شّكًا وال سوء نية، وإن تركوا 
الفضل يف الغزو «��1.

2- وقد رصح الفخر الرازي بأن املوعودين باحلسنى هم املجاهدون 
والقاع�دون مجيعًا، حي�ث ق�ال: »﴿ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ﴾ أي: وكًا من 
القاعدين واملجاهدين فقد وعده اهلل احلسنى«. وقال بعدها: » قال الفقهاء: 
وفي�ه دليل عىل أن فرض اجلهاد عىل الكفاية، وليس عىل كل واحد بعينه، 
ألن�ه تع�اىل وعد القاعدين احلس�نى كام وعد املجاهدي�ن، ولو كان اجلهاد 

واجبًا عىل التعيني ملا كان القاعد أهًا لوعد اهلل تعاىل إياه احلسنى «��2.

پ   پ   ٻ   ٻ  ٻ   ٻ   ٱ    ﴿  « البيض�اوي:  وق�ال   -3
پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ﴾ أي: ال مس�اواة بينهم وبني 
م�ن قعد ع�ن اجلهاد من غري عل�ة، وفائدت�ه تذكري ما بينهام م�ن التفاوت 

لريغب القاعد يف اجلهاد رفعًا لرتبته وأنفة عن انحطاط منزلته «.

وق�ال: » ﴿ ٹ ﴾ من القاعدي�ن واملجاهدين ﴿ ڤ  ڤ  ڤ﴾: 
املثوبة احلسنى، وهي اجلنة حلسن عقيدهتم وخلوص نيتهم، وإنام التفاوت 

يف زيادة العمل املقتيض ملزيد الثواب «��3.

��1 السنة للمروزي ص 44، وينظر السنن الكربى للبيهقي 47/9 .
��2 التفسري الكبري للرازي 9/8 . 

��3 تفسري البيضاوي 239/2 - 240 . 
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4- وق�ال أب�و حي�ان يف قول�ه تع�اىل: ﴿ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ﴾: » الظاه�ر أن املفضل عليهم هم القاعدون 
غ�ري أويل الرضر، ألهنم هم الذين نفى التس�وية بينهم، فذكر ما امتازوا 
ب�ه عليه�م، وهو تفضيله�م عليهم بدرج�ة، فهذه اجلملة بي�ان للجملة 
 األوىل جواُب س�ؤال مقدر، كأن قائًا قال: ما هلم ال يس�توون ؟ فقيل: 

َل اهلل املجاهدين. َفضَّ

واملفض�ل عليه�م هنا درجة هم املفض�ل عليهم آخ�رًا درجات، وما 
بعدها وهم القاعدون غري أويل الرضر .

وتكرر التفضيالن باعتبار متعلقهام:

فالتفضيـل األول بالدرجـة: ه�و م�ا يؤت�ى يف الدني�ا م�ن الغنيم�ة، 
والتفضيـل الثاين: هو ما خيوهلم يف اآلخ�رة، فنبه بإفراد األول ومجع الثاين 

عىل أّن ثواب الدنيا يف جنب ثواب اآلخرة يسري«��1 .

قال احلافظ ابن حجر يف احتامل هذا الوجه: » وحيتمل أن يكون املراد 
بقول�ه: ﴿ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ﴾ أي م�ن 

أويل ال�رضر وغريهم، وقوله: ﴿ ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ  ڃ ﴾ أي عىل القاعدين من غري أويل الرضر«��2.

��1 تفسري البحر املحيط 270/3 .
��2 فتح الباري 262/8 .

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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ٿ   ٿ   ٿ       ٿ   ٺ   ٺ    ﴿« الش�وكاين:  وق�ال   -5

ٹ  ٹ ﴾ هذا بياٌن ملا بني الفريقني من التفاضل املفهوم من ذكر عدم 
االستواء إمجاالً، واملراد هنا غري أويل الرضر محًا للمطلق عىل املقيد...

﴿ ٹ ﴾ ... أي كل واح�د م�ن املجاهدي�ن والقاعدي�ن وع�ده اهلل 

احلسنى: أي املثوبة وهي اجلنة «��1 .

فه�ذه بع�ض نصوص العل�امء التي تقرر أن الوعد باحلس�نى يش�مل 

اجلامع�ات الث�اث من الصحاب�ة رض�وان اهلل تعاىل عليهم م�ع اختاف 

الدرج�ات واملثوب�ة بينه�ا؛ ألن األوىل ب�ارشت اجله�اد بنفس�ها، والثانية 

مع�ذورة ل�رضر هبا، وهي إما مس�اوية ل�ألوىل يف الث�واب أو ناقصة عنها 

قليًا، والثالثة موعودة باحلس�نى خللوص نيتها، فهي مل تقعد تقاعسًا، ومل 

يتع�ني عليه�ا اخلروج بحيث كان ف�رض عني عليه�ا، واهلل أعلم . وذلك 

فضل اهلل يؤتيه من يشاء.

  

��1 فتح القدير للشوكاين 503/1 .
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حد رضي اهلل عنهم
ُ
الثناء على شهداء أ

يقول اهلل تعـاىل: ﴿ گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
ۇ   ۇ    ڭ   ڭ   ڭ     ڭ   ۓ   ۓ     ے   ے   ھ   ھ      ھ  
ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ   ﴾ ]آل عمران: 

.]171 :169

ه��ذه ثاث آي�ات كريامت من س�ورة آل عمران، نزل�ت يف أعقاب 

غ�زوة ُأحد تبيِّن فضل ش�هدائها وما هلم عند اهلل من املنزل�ة والكرامة��1، 

وتبيِّ�ن أيض�ًا فض�ل من ن�ال درجة الش�هادة بالقت�ل يف س�بيل اهلل إىل يوم 

القيام�ة، وها نحن ننعم يف بعض ظاهلا التي تبني فضل هؤالء الش�هداء، 

وفضل من سيلحق هبم، وفضل أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عام�ة.

��1 ينظر كون اآلية نزلت يف شهداء أحد يف تفسري الطربي 227/6، وما بعدها، وتفسري 
القرطبي 268/4، وما بعدها، وقد أورد البخاري هذه اآلية يف صحيحه 1484/4، 

يف كتاب املغازي حتت باب » غزوة أحد« .

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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يف ظالل هـذه اآليات الكريامت: 

ننع�م يف ه�ذه الظ�ال املبينة لفض�ل أهلها وعلو مقامه�م من خال 
ثاثة حماور:

 األول: س�بب نزوهل�ا، والثـاين: معناه�ا وفوائدها، والثالث: س�ياق 
اآليات وربطها بام قبلها، وما فيه من الفوائد.

أوالً: أسباب نزول هذه اآليـة ��1 :

جاءت روايات عدة يف س�بب نزول ه�ذه اآليات، تبني معناها وتبني 
فضل شهداء أحد: 

1- ع�ن جابر ب�ن عبد اهلل قال: ملا ُقتل عب�د اهلل بن عمرو بن حرام 
ي�وم أحد لقيني رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: » يا جابـر، مايل أراك منكرسًا ؟ « 
قال: قلُت: يا رس�ول اهلل، اسُتش�هد أيب وترك عياالً ودين�ًا، قال: » أفال 
أبرشك بام لقي اهللُ به أباك ؟ «، قال: بىل يا رسول اهلل، قال: » ما َكلنَّم اهلل 
أحـدًا َقّط إال من وراء حجاب، وَكلنَّم أبـاك كفاحًا، فقال: يا عبدي مَتَننَّ 
عـيلنَّ ُأعطك، قال: يا رب حتييني فأقتل فيك ثانية، فقال الرب سـبحانه: 
إنه سبق مني أهنم إليها ال يرجعون . قال: يا رب فأبلغ َمْن ورائي، قال: 

فأنـزل اهلل تعاىل: ﴿گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  
ڻ  ڻ﴾ « ��2.

��1 بدأت هبا لقوة داللتها عىل فضل شهداء أحد . 
��2 أخرجه الرتمذي 230/5، برقم 3010، وابن ماجه 68/1، برقم 190 وهذا لفظه.
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 2- وعن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال: قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » لّما 
أصيـب إخوانكم بأحد جعل اهلل أرواحهـم يف جوف طر ُخْضٍ َتِرُد أهناَر 
اجلنّـة تـأكل من ثامرها وتأوي إىل قناديل من ذهـب معّلقة يف ظل العرش، 
فلـام وجدوا طِيَب مأكلِهم وَمرَشهِبم وَمِقيلِهـم قالوا: َمْن يبّلغ إخواننا عنا 
أنـا أحياء يف اجلنة نرزق لئال يزهدوا يف اجلهاد وال ينُكلوا ��1 عند احلرب؟ 

فقال اهلل سـبحانه: أنا أبلغهم عنكم. قال: فأنزل اهلل: ﴿ گ  گ  ڳ  
ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ﴾ «��2.

3- وع�ن م�رسوق ق�ال: س�ألنا عب�د اهلل عن ه�ذه اآلي�ة: ﴿ گ  
گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ﴾، قال: 
، هلا  أَم�ا إّنا قد س�ألنا عن ذلك فق�ال: » أرواحهم يف جوف ط�ري ُخرْضٍ
قنادي�ل معلقة بالعرش ترسح من اجلنة حيث ش�اءت ثم تأوي إىل تلك 
القناديل، فاطلع إليهم رهبم اطاعة فقال: هل تش�تهون ش�يئًا ؟ قالوا: 
ُح م�ن اجلنة حيث ش�ئنا ؟ َفَفعل ذلك هبم  أيَّ يشء نش�تهي ونح�ن َنرْسَ
ثاث مرات، فلام رأوا أهنم لن ُيرتكوا ِمْن أن يسألوا، قالوا: يا رب نريد 
أن ترد أرواحنا يف أجس�ادنا حتى نقتل يف س�بيلك مرة أخرى. فلام رأى 

أن ليس هلم حاجة تركوا «��3. 

��1 نكل: عن العمل ينكل بالضم: إذا جبن وفرت وضعف.
��2 أخرج�ه أب�و داود 15/3، برق�م 2520، وأمحد 265/1، واحلاك�م 88/2، 297-

298، وصححه احلاكم عىل رشط مسلم، ووافقه الذهبي.
��3 أخرجه مسلم يف صحيحه 1502/3 برقم 1887 .

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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ه أْن  وزاد الرتم�ذي يف إح�دى رواياته: » وُتْقِرُئ نبينا الس�ام، وخُتْرِبُ
قد َرِضينا، وُريِضَ عنا «��1. فهذا بعض ما ورد يف س�بب نزوهلا مما يوضح 

فضل شهداء أحد. 

ثانيـًا: معنى هذه اآليات وبعـض ما تضمنتها مـن الفوائد الدالة عىل 
علو مقام شهداء ُأحد، ومن مل يلحق هبم بعد من الصحابة:

أ( قولـه تعـاىل:﴿ گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  
ں  ڻ  ڻ ﴾:

1- اخلطـاب يف ﴿ گ  گ ﴾ كـام قـال مجٌع مـن املفرسين: جيوز 
ـَم املسـلمني، أو لـكل مـن يتأتى له  أن يكـون للنبـي ملسو هيلع هللا ىلص تعليـاًم لـه وليعلِّ

اخلطاب��2.

يق�ول اإلم�ام الطربي يف معنى هذه اآلي�ات: » ﴿ ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  
ڱ﴾، يعن�ي: الذين قتلوا بأحد من أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ﴿ ڱ﴾، 
ون وال  �ون ش�يًئا، وال يلت�ذُّ يق�ول: وال حتس�بنهم ي�ا حممد أمواتًا، ال حيسُّ
يتنعم�ون، فإهنم أحياء عندي، متنعم�ون يف رزقي، فرحون مرسورون بام 

آتيتهم من كرامتي وفضي، وحَبْوهتم به من جزيل ثوايب وعطائي «��3. 

��1 سنن الرتمذي 232/5، حديث رقم 3011.
��2 ينظر تفسري الرازي 97/5، وروح املعاين 121/4، والتحرير والتنوير 165/4 . 

��3 تفسري الطربي 227/6- 228 .
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2- وإذا كانت أرواح األموات خالدة، فإن أرواح الشهداء حتيا حياة 
زائدة عىل هذا البقاء الثابت ألرواح مجيع الناس، حياة أخص وأكمل��1.

ب( وأمـا قوله تعاىل:﴿ ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    
ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ ﴾، ففيه من املعاين والفوائد :

1- أن اهلل تعـاىل مجـع هلؤالء الشـهداء مرسة أخرى غـر مرسهتم بام 
لقـوا من الكرامة، وهي رسورهم بام » يتبني هلم من ُحْس�ن حال إخواهنم 
الذين تركوهم أحياء، وهو أهنم عند قتلهم يف سبيل اهلل تعاىل يفوزون كام 
ف�ازوا وحي�وزون من النعيم ك�ام حازوا «��2 . فهذا ن�وع آخر من إكرام اهلل 

تعاىل هلم.

2- وإذا ربطنا هذه اآلية بام ورد يف سبب نزوهلا، دلنا ذلك عىل ما كان 
بني هؤالء الشهداء وأصحاهبم ريض اهلل عنهم من شّدة التعلُّق وخلوص 
األخـوة يف اهلل تعاىل، فقد رِغَب هؤالء الش�هداء أن َيْبُلغ إخواهَنم األحياء 

��1 يق�ول الطاه�ر ب�ن عاش�ور يف ذل�ك: » وقد أثب�ت الق�رآن للمجاهدين موت�ًا ظاهرًا، 
بقول�ه ﴿ ڳ ﴾ ونفى عنهم امل�وت احلقيقي، بقوله: ﴿ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ﴾ 
فعلمن�ا أهن�م وإن كانوا أموات األجس�ام فهم أحياء األرواح حي�اة زائدة عىل حقيقة 
بق�اء األرواح، غ�ري مضمحلة، بل هي حي�اة بمعنى حتقق آثار احلي�اة ألرواحهم من 
حصول اللذات واملدركات السارة ألنفسهم، ومرسهتم بإخواهنم، ولذلك كان قوله 
﴿ ں  ڻ ﴾ دليًا عىل أن حياهتم خاصة هبم ليس�ت هي احلياة املتعارف عليها يف 
العامل، أعني حياة األجسام وجريان الدم يف العروق، ونبضات القلب، وال هي حياة 

األرواح الثابتة ألرواح مجيع الناس« . � التحرير والتنوير 166-165/4 � .
��2 روح املعاين 123/4، وينظر هذا املعنى يف تفسري الطربي 236/6، 

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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ما نالوه من الفضل والنعيم والدرجة العالية ليستمروا عىل ما هم عليه من 
اجله�اد وال يتوانوا عنه فيفوزوا ب�ام فازوا كام جاء يف رواية أيب داود وغريه 
أهن�م قال�وا: » َمْن يبّلغ إخواننا عنا أنا أحياء يف اجلنة نرزق، لئال يزهدوا يف 
اجلهـاد وال ينُكلوا ��1 عند احلرب؟ فقال اهلل سـبحانه: أنـا أبلغهم عنكم. 

قال: فأنزل اهلل: ﴿ گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ﴾ «��2.

3- وهذه البشـارة تدل أيضًا عىل كون الصحابة الذين مل يلحقوا بعد 
بشـهداء أحد هم ُأولياء هلل تعاىل، قد مجعوا بني اإليامن والتقوى، فقد نفى 
 اهلل عنه�م اخلوف واحلزن وهو ما ال يكون إال ألوليائه تعاىل، كام يف قوله: 

ڀ  ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ﴿
ڀٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹٹ﴾ 
]يونس: 62-63[ ، فام أعظمها من آيات تضمنت الش�هادة هلم بالوالية هلل، 

ق�ت نوعًا من الب�رشى التي تلحق األولياء يف حياهتم الدنيا، ُقتلوا يف  وحقَّ
سبيل اهلل أم مل يقتلوا ��3.

�- ويف هـذه اآلية إشـارة إىل بـرشى أخرى، نص عليه�ا الطاهر بن 

��1 نكل عن العمل ينكل بالضم: إذا جبن وفرت وضعف، جامع األصول 497/9 .
��2 سبق خترجيه ص 191 .

��3 يقول النيسابوري يف تفسري غرائب القرآن ورغائب الفرقان ��126/3: » يبرشهم اهلل 
ب�أن م�ن تركوا خلفهم م�ن املؤمنني يبعثون آمنني ي�وم القيامة، فهم مس�تبرشون بأن 
ال خوف عليهم «. وينظر هذا الوجه، وهو عدم تقيد البرشى بالقتل يف س�بيل اهلل يف 

تفسري الرازي 98/5، والقرطبي 275/4.
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عاش�ور رمحه اهلل، فقال: » ويف هذه اآلية بش�ارة ألصح�اب ُأحد األحياء 
بأهنم ال تلحقهم نكبة بعد ذلك اليوم «��1. 

فقد أخرج البيهقي عن ابن ش�هاب أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال يوم ُأحد: » َأما 
إّن املرشكني لن يصيبوا منا مثلها أبدًا « ��2.

 وأخرج ابن س�عد عن الواقدي عن ش�يوخه أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
» لن ينالوا منا مثل هذا اليوم حتى نستلم الركن « ��3. 

ج( قوله تعاىل: ﴿ ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    
ۉ ﴾: 

هذا االستبشار الثاين للشهداء إما أن يكون لتأكيد االستبشار يف اآلية 
السابقة، وإما أن يكون استبشارًا خاصًا هبؤالء الشهداء بعد أن استبرشوا 
بإخواهن�م الذي�ن مل يلحقوا بع�د هبم��4 ، تكملة لبيان عظ�م ما هم فيه من 

النعمة والرسور .

واملعنـى: أهنم » يفرحون بام حباهم به تعاىل ِذْك�ُره ِمن عظيم كراماته 
عند ورودهم عليه ... وبام أس�بغ عليه�م من الفضل وجزيل الثواب عىل 

ما سلف منهم من طاعة اهلل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص وجهاد أعدائه «��5. 

��1 التحرير والتنوير 160 . 
��2 دالئل النبوة 215/3 . 

��3 الطبقات الكربى 44/2 .
��4 ينظر تفسري أيب السعود 113/4، وفتح القدير 399/1 .

��5 تفسري الطربي 238/6 .

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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﴿ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ ﴾: يعن�ي ك�ام أن�ه تعاىل ال يضيع أجر 
املجاهدين والشهداء، كذلك ال يضيع أجر املؤمنني .

د( ويف هـذه اآلية بيان لعظم هذا االستبشـار ومـا هم فيه من الرسور 
والكرامـة والنعيم، وهذا مس�تفاد من تنكري قوله تع�اىل: ﴿ ۆ ﴾ فهو 
تنكري للتفخيم، ومس�تفاد ِمْن وصِف هذه النعم�ة بكوهنا كائنة �من اهلل � 
تعاىل، الذي هو فخامة أخرى تؤكد الفخامة األوىل، وهي الفخامة الذاتية 
يف النعم�ة، ومس�تفاد أيضًا من قوله تع�اىل: ﴿ ٴۇ ﴾ أي زيادة عظيمة 

يؤتوهنا كام يف قوله تعاىل: ﴿  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ﴾��1. 

فه�ذه بع�ض فوائ�د ه�ذه اآلية الت�ي توضح فض�ل هؤالء الش�هداء 
وإخواهنم من الصحابة الذين مل يلحقوا هبم.  

ثالثًا: سياق اآليات وربطها بام قبلها وما فيه من الفوائد: 

املتأمل يف سياق هذه اآليات ويف ربطها بام قبلها جيد أن فيها لونًا من ألوان 
كامل عناية اهلل تعاىل برسوله  ملسو هيلع هللا ىلص وبأصحابه، داالً عىل علو مقامهم عنده. 

بيان ذلك:

ُف عن رسـول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص وعن  1- أن هـذه اآليـات الثالث نزلـت ختفِّ
أصحابه شدة احلزن عىل  شهداء ُأحد، فقد ُقتل فيها من املسلمني سبعون 

��1 ينظر ذلك يف تفسري أيب السعود 113/2، وروح املعاين 124/4 . 
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رجًا ��1، س�تٌة من املهاجرين، منهم محزة ب�ن عبد املطلب عمُّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 
ومصعب بن عمري، وعبد اهلل بن جحش، وبقيتهم من األنصار��2.  

2- ونزلـت هـذه اآليات َتـُردُّ عىل حتزيـن املنافقني للمؤمنـني، وتُردُّ 
عىل شـامتتهم هبـم، وذلك ببيان ما للش�هداء عند اهلل م�ن الكرامة، وأهنم 
ليس�وا أمواتًا بل هم أحياء عند اهلل يرزقون، فإن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لما خرج 
لقت�ال الكفار بُأحد رج�ع عبُد اهلل بن ُأيّب بن س�لول بثلث اجليش اخلارج 
إىل أحد، منخذالً هو وأصحابه عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فلام حصل ما حصل 
ش�مت هؤالء املنافقون باملس�لمني  وأرادوا حتزينهم عىل قتاهم بأهنم لو 
اتبع�وا رأهي�م ورجعوا عن اخل�روج إىل أحد ملا حصل هل�م ما حصل، كام 

ج�اء يف قول�ه تعاىل يص�ف املنافقني بأهن�م: ﴿ ڍ  ڍ  ڌ        ڌ  
ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک گ﴾ 

]آل عم�ران: 168[، فق�ال بعد هذه اآلية مبارشة: ﴿ گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    

ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   ۀ  ہ  ہ  
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  
ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    

ۉ  ﴾ ]آل عمران: 168- 171[.

��1 روى احلاك�م يف املس�تدرك ��359/2 عن أيب بن كعب ق�ال: » أصيب من األنصار يوم 
أح�د أربعة وس�تون،  وأصيب م�ن املهاجرين س�تة « . وينظر حدي�ث أنس يف صحيح 
البخاري 1497/4، رقم 3850، وحديث الرباء بن عازب 1464/4، رقم 3764.

��2 ينظر الطبقات الكربى 44/2 . 

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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3- ويف اآليـة وجـه ثالث من أوجه العناية بأصحاب رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
قريب من الوجه السابق، وهي أهنا إجابة عن ُشْبهٍة من ُشَبِه املنافقني التي 
ل هذه الش�بهة: أن اجلهاد يفيض إىل  يثبطون هبا املؤمنني عن القتال، وحمصِّ
القت�ل، والقتُل يشٌء مكروه، فينبغي عىل العاق�ل التحرُز منه، فَردَّ اهللُ عىل 
املنافق�ني هذه الش�بهة- كام ذكر اإلمام الرازي حي�ث قال-: » كيف يقال 
ذل�ك واملقتوُل يف س�بيل اهلل أحياه اهلل بعد القتل وخّص�ه بدرجات القربة 
والكرام�ة، وأعطاه أفضل أنواع الرزق، وأوصل�ه إىل أجلِّ مراتب الفرح 
وال�رسور؟! ف�أيُّ عاقٍل يقول إن مث�ل ه�ذا القتل يك�ون مكروهًا ! فهذا 

وج�ه النظم يف اآلي�ة «��1. 

فدحُض اهللِ تعاىل هذه الشبهات التي أثارها املنافقون يف حق الصحابة 
هو من أقوى دالالت العناية بأصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص . 

فهذه بعض املعاين والفوائد املتعلقة بسياق هذه اآليات الكريامت .

  

��1 تفسري الرازي 91/5 .  
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ضر وأشباِهه الثناُء على أَنس بن النَّ

حد 
ُ
يبِّ ملسو هيلع هللا ىلص بأ وَمْن ثبت مع النَّ

يقول تعاىل: ﴿  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ﴾ ]األحزاب: 23[.

ل  هذه آية كريمة نزلت يف أعقاب غزوة ُأحد خترب عن نموذج من ُكمَّ
املؤمن�ني ه�و غاي�ة يف العظمة، وه�و نموذج رج�ال بذلوا غاي�ة اجلهد يف 
الوف�اء بام عاهدوا اهلل عليه من الصرب عىل البأس�اء والرضاء وحني البأس 

ولو أفىض هبم إىل املوت، فتم هلم ذلك .

وقد دّل س�بب نزوهلا أهنا نزلت يف مدح مجاعة من أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
منه�م الصح�ايب اجلليل أنس بن النرض ريض اهلل عنه وأش�باهه من ش�هداء 
أحد، وفيمن حققوا العهد بام أظهروه من أفعاهلم، وإن مل يستشهدوا فيها.

وسوف نتناول هذه اآلية من خال ثاثة حماور: األول: بيان معناها، 
والثاين: بعض ما ورد يف سبب نزوهلا، والثالث: بعض ما فيها من الفوائد 
واللطائ�ف، ث�م نذك�ر ملحقًا ببعض م�ا ورد يف ثبات النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص يف أحد، 

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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 ويف فض�ل من ثبت معه من املؤمنني، وبع�ض مواقفهم التي تبني فضلهم 
ريض اهلل عنهم . 

أواًل: بيان معنى اآلية الكريمة واملراد باملؤمنني:

قوله تعاىل:﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ﴾ .

امل�راد بالعه�د هنا -كام هو الظاه�ر يف هذه اآلية-: عه�دان: أحدمها 
.�1� ، والثاين أخصُّ خاصٌّ

فاخلـاص هـو: الثبات عند لقـاء العدو، وع�دم الفرار مهام اش�تدت 
الك�روب، فيك�ون املعن�ى ك�ام ق�ال اآلل�ويس رمح�ه اهلل: » م�ن املؤمن�ني 
رج�ال عاهدوا اهلل تعاىل عىل الثبات والقتال إذا لقوا حربًا مع رس�ول اهلل  

ملسو هيلع هللا ىلصوحققوا ذلك وثبتوا «��2. ويشهد له ما جاء يف سبب نزوهلا. 

والثـاين: عهـد يف معنى السـابق وهو أخـص منه، وه�و: معاهدة اهلل 
عىل الش�هادة يف سبيله من أقوام بعضهم ش�هد بدرًا وبعضهم مل يشهدها، 
يق�ول الزخمرشي وغ�ريه: » وذلك أن رجاالً من الصحاب�ة َنَذُروا أهنم إذا 
لقوا حربًا مع رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصثبتوا، وقاتلوا حتى ُيْسَتْشَهُدوا، وهم:  عثامن 
ابن عفان، وطلحة، وس�عيد بن زيد، ومحزة، ومصعب، وأنس بن النرض، 

وغريهم رضوان اهلل عليهم «��3. 

��1 وهو ما تدل عليه كثري من أقوال املفرسين، وما جاء فيام يتعلق هبا من األحاديث . 
��2 روح املعاين 172/21، وينظر تفسري الطربي 61/19 . 

��3 الكشاف 532/3، وتفسري أيب السعود 98/7 .

كان ممن شهد بدرًا من هؤالء: محزة ومصعب. ومن مل يشهدها منهم: عثامن، وطلحة= 
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وكا العهدي�ن ظاه�ر يف ه�ذه اآلي�ة. وجيم�ع ذلك أهن�م رجال من 
املؤمنني ثبتوا يف وجه العدو يوم ُأُحد��1 . 

وقيل: املراد بالعهد عهد عام، وهو االسـتقامة التامة، ومطلق الطاعة 
هلل ولرسـوله، ويدخل العهد اخلاص دخ�والً أوليًا يف هذا العهد��2. يقول 
ابن عطية رمحه اهلل: » فالشهداء منهم، والعرشة الذين شهد هلم رسول اهلل  

ملسو هيلع هللا ىلص باجلنة منهم، إىل من حصل يف هذه املرتبة ممن مل ُينص  عليه «��3.

ث�م ه�ؤالء الذين صدق�وا فيام عاه�دوا اهلل عليه فريق�ان: فريق قىض 
َنْحَبه وفريق ينتظر، وكامها يف نفس املنزلة من الصدق��4.

واملقصـود بالننَّْحب يف قولـه تعـاىل ﴿ ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ﴾ : النذر 
والعهـد��5. فاملعن�ى ع�ىل ذلك ك�ام يقول القرطب�ي أي: » منه�م من بذل 

= وس�عيد بن زي�د، وأنس بن النرض. فأما عثامن فكان يقوم ع�ىل مداواة زوجته رقية 
ابنة رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بإذنه، وأما طلحة وس�عيد فكانا بالشام وقت بدر، ورضب النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص هلؤالء الثاثة بسهمهم يف بدر، وأخربهم أيضًا بأجرهم، وأما أنس بن النرض فلم 
خي�رج ككثري غ�ريه ألن اخلروج إليها مل يكن حتاًم عىل اجلميع، ومل يظنوا أن املس�لمني 
س�يلقون قتاالً. ينظر: سرية النبي ملسو هيلع هللا ىلص البن هشام: جريدة من شهد بدرًا من املسلمني 

 . � 362 -357/2 �
��1 ينظر التحرير والتنوير 307/21 .

��2 ينظر روح املعاين 172/21، وينظر األقوال يف املراد بالعهد يف زاد املسري 371/6 .
��3 املحرر الوجيز 40/12 .

��4 ينظر السابق، ونظم الدرر 327/15 .
��5 وه�و ما اختاره أكث�ر املفرسين: يقول القرطب�ي 160/14: » واملعني يف هذا املوضع 
بالنحب النذُر«. وهو » الذي يقتضيه ظاهر بعض األخبار« كام ذكر اآللويس يف روح 

املعاين 170/21. وينظر تفسري ابن كثري 392/6، والتحرير والتنوير 308/21 .

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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جهده عىل الوفاء بعهده حتى ُقتل، مثل محزة وس�عد بن معاذ��1 وأنس بن 
النرض وغريهم، ومنهم من ينتظر الشهادة «��2.

 وقي�ل امل�راد بالنَّْحب: امل�وت��3، فيكون املعن�ى: » أي مات عىل ما 
عاهد اهلل عليه «��4.

وقوله تعاىل: ﴿   ٺ  ٺ  ٺ ﴾ أي: » ومنهم من ينتظر ما وعد اهلل 
من نرصه أو الش�هادة عىل ما مىض عليه أصحابه «��5. أو مقيم عىل مطلق 

املتابعة الكاملة ��6.

يقول الش�وكاين رمح�ه اهلل تع�اىل: » ﴿ ٺ  ٺ  ٺ ﴾ قضاء نحبه 
حت�ى حي�رض أجل�ه كعثامن ب�ن عف�ان وطلح�ة والزب�ري وأمثاهل�م، فإهنم 
مس�تمرون عىل الوفاء ب�ام عاهدوا اهلل عليه من الثبات مع رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
والقت�ال لع�دوه، ومنتظ�رون لقضاء حاجته�م وحصول أمنيته�م بالقتل 

وإدراك فضل الشهادة «��7. 

ومعنـى قوله تعـاىل ﴿   ٿ  ٿ  ٿ ﴾: أي حافظ�وا عىل العهد، فام 

��1 لعل صوابه سعد بن الربيع األنصاري ريض اهلل عنه .
��2 تفسري القرطبي 160/14.

��3 جامع األصول 5/9 . 
��4 تفسري القرطبي 160/14.

��5 تفسري الطربي 62/19، عن يزيد بن رومان . 
��6 نظم الدرر 329/15 . 

��7 فتح القدير 272/4، وينظر نحوه يف تفسري أيب السعود 98/7 .
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أوقع�وا ش�يئًا م�ن تبديل بَف�رْتٍة أو تواٍن، وثبت�وا عليه راغب�ني فيه مراعني 
حلقوقه عىل أحسن ما يكون ��1.

لوا الوفاء بالغدر،  وا عهدهم، وبدَّ يقول ابن كثري رمحه اهلل: » وما غريَّ
بل اس�تمروا عىل ما عاه�دوا اهلل عليه، وما نقضوه كفع�ل املنافقني الذين 
 قال�وا: ﴿  ۈ  ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ  ې  ې     ې   ﴾ ]األح�زاب: 13[، 

﴿ ېئ  ېئ ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  ﴾ ]األحزاب:15[«��2.

ثانيًا: ما ورد يف سبب نزول هذه اآلية:

نزلت هذه اآلية يف بعض أصحاب رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وقد جاء يف ذلك 
روايات عدة، منها: 

1- أهنـا نزلت يف أنس بن النض ريض اهلل تعاىل عنه، وأشـباهه ممن مل 
يشهدوا بدرًا، وعاهدوا فوفوا يف أحد ونالوا الشهادة:

- فع�ن أن�س ب�ن مال�ك ريض اهلل عن�ه ق�ال: » غاب عم�ي أنس بن 
الن�رض عن قت�ال بدر، فق�ال: » يا رس�ول اهلل ِغبُت عن أّول قت�اٍل قاتلَت 
املرشك�ني، لئن اهلل أش�هدين قتال املرشكني لريين اهلل م�ا أصنع «. فلام كان 
يوم ُأحد وانكشف املسلمون قال: » اللهم إين أعتذر إليك مما صنع هؤالء 

��1 ينظر نظم الدرر 329/15، وروح املعاين 172/21 . 
��2 تفسري ابن كثري 395/6، وينظر تفسري الطربي 67/19 . 

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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يعن�ي أصحابه، وأبرُأ إلي�ك مما صنع هؤالء يعني املرشك�ني«��1. ثم تقّدم 
فاس�تقبله سعُد بن معاذ فقال: » يا س�عد بن معاذ، اجلنَة وربِّ النرض، إين 
أج�د رحيها م�ن دون ُأحد «، قال س�عد: » فام اس�تطعُت يا رس�ول اهلل ما 
َصنَع «. قال أنس: فوجدنا به بضعًا وثامنني رضبة بالسيف أو طعنة برمح 
أو رمية بس�هم، ووجدناه قد ُقتل وقد َمثََّل به املرشكون، فام عرفه أحد إال 
 أخُته ببنانه. قال أنس: كنّا ُنرى أو نظن أن هذه اآلية نزلت فيه ويف أشباهه: 

﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ﴾. إىل آخر اآلية «��2.

2- ومنهـم طلحة بن عبيد اهلل ريض اهلل تعاىل عنه، وهو ممن مل يشـهد 
بدرًا، وعاهد فوىف يف أحد ومل ينل الشهادة فيها:

فق�د رصح النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص أنه منه�م، وهو » أحد الع�رشة املبرشين باجلنة 
- ومل يقتل يف حياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص -  فقد ثبت مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف ُأحد، وفعل ما مل 
يفعله غريه: لزم النبيَّ  ملسو هيلع هللا ىلص فلم  يفارقه، وَذّب عنه،  ووقاه بيده حتى شلت 

إصبعه، فشهد النبي  ملسو هيلع هللا ىلص أنه قىض نحبه «��3. 

- فعن موس�ى وعيس�ى ابني طلح�ة عن أبيهام طلح�ة: أن أصحاب 

��1 قال احلافظ ابن حجر يف الفتح 23/6: » قال الزين بن املنري: من أبلغ الكام وأفصحه 
قول أنس بن النرض يف حق املس�لمني � أعتذر إليك� ويف حق املرشكني � أبرأ إليك � 

فأشار إىل أنه مل يرض األمرين مجيعًا مع تغايرمها يف املعنى «. 
��2 أخرجه البخاري يف صحيحه 1032/3، برقم 2651.

��3 نظ�م الدرر 328/15-329، وينظر معرفة الصحابة أليب نعيم 96/1، حديث رقم 
397، وما بعده . 
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رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قالوا ألعرايب  جاهل: سله عّمن قىض نحبه َمن هو ؟ وكانوا 
ال جيرتئون عىل مس�ألته يوقرونه وهيابونه، فس�أله األعرايب فأعرض عنه، 
ثم سأله فأعرض عنه، ُثمَّ إين اطَّلعت من باب املسجد وعيَّ ثياب ُخرض، 
ا رآين رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: » أين السـائل عّمن قىض نحبه؟ «، قال: أنا   فلمَّ

يا رسول اهلل، قال: » هذا ممن قىض نحبه « ��1. 

- وعن موس�ى بن طلحة قال: كنا عند معاوية فقال: أشهد لسمعت 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: » طلحة ممن قىض نحبه «��2. 

3- وممن نزلت فيهم: مصعب بن عمر ريض اهلل عنه، وهو ممن شهد 
بدرًا واستشهد يف أحد��3:

- فع�ن أيب ذر ريض اهلل عن�ه ق�ال: مل�ا ف�رغ رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوم أحد 
م�ر عىل مصعب األنصاري  مقتوالً ع�ىل طريقه فقرأ: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  

ٻ  ٻ  پ  پ  پ﴾��4.

��1 أخرجه الرتمذي 350/5، برقم 3203، 645/5، برقم 3742. وأبو يعىل 26/2، 
برقم 663 .

��2 أخرجه الرتمذي 350/5، برقم 3202، وابن ماجه 46/1، برقم 126، 127، واللفظ 
ل�ه.  وروى أب�و نعي�م يف معرفة الصحاب�ة 96/1، رقم 369 وابن حب�ان يف صحيحه 
439/15، برقم 6980 وغريمها: عن أم املؤمنني عائش�ة ريض اهلل عنها قالت: » كان 
أب�و بك�ر ريض اهلل عنه إذا ذكر يوم أحد، قال: ذاك كله يوم طلحة، أتينا طلحة يف بعض 
تل�ك اجلفار، فإذا به بضع وس�بعون أو أقل أو أكثر، بني طعن�ة ورمية ورضبة، وإذا قد 

قطعت أصبعه فأصلحنا من شأنه «، وهذا لفظ أيب نعيم. وسنده ضعيف . 
��3 قال ابن األثري يف جامع األصول 815/12: » وفيه نزَل ﴿   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

پ﴾ «.
��4 أخرجه احلاكم 200/3، وأبو نعيم يف احللية 107/1 – 108، وصححه الذهبي .

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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ثالثًا: بعض ما يف هذه اآلية من املعاين والفوائد واللطائف التي تبني 
فضل أصحاهبا:

من هذه املعاين والفوائد:

1- أن اهلل تعـاىل وصفهم بأهنم رجال، ويف ذلك إش�ارة إىل قوهتم يف 
دينه�م وش�دة عزمه�م وصربهم، ويف ه�ذا الوصف - أيض�ًا - كام يقول 
ْجل، وهي  ُجل مشتق من الرِّ الطاهر بن عاشور: » زيادة يف الثناء ؛ ألن الرَّ
قوة اعتامد اإلنس�ان، كام اش�تق األيد من اليد «��1. والتنوين يف قوله تعاىل 
﴿ ٻ ﴾ تنوي�ن للتعظي�م، يق�ول البقاعي: » أي رج�ال يف غاية العظمة 

عندنا«��2 .

2- ومنهـا أن اهلل أخرنـا بحقيقة ما يف قلوهبـم من الصدق، وبام يدل 
 ع�ىل اش�تياقهم للش�هادة يف س�بيله، فهي ش�هادة قطعية م�ن اهلل تعاىل هلم 

ريض اهلل عنهم .

يقول اآللويس رمحه اهلل: » ويف وصفهم باالنتظار املنبئ عن الرغبة يف 
املنتَظر ش�هادٌة حّقٌة بكامل اشتياقهم إىل الش�هادة «��3 . فهذا بعض ما كان 

عليه هذا الفريق، وما كان عليه أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عامة. 

3- ويف قوله تعاىل يف حق اجلميع: ﴿ ٿ  ٿ  ٿ﴾ فوائد:

��1 التحرير والتنوير 307/21 .
��2 نظم الدرر 327/15 . 
��3 روح املعاين 172/21 .
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األوىل: أن اهلل نفى عن الفريقني أي تبديل أو تغيري، نفيًا مؤكدًا ؛ ألن 
قول�ه تع�اىل: ﴿ ٿ ﴾ مصدر، واملص�در جاء ليدل ع�ىل العموم، وأما 

تأكيد النفي فإنه مفعول مطلق مؤكد ل�� بدلوا� املنفي��1.

والفائدة الثانية: تساوي الفريقني يف الصدق كام ذكرنا .

والثالثة: برشى وشهادة للفريق املنتظر بأنه سيحافظ عىل العهد حتى 
يلحق بالسابقني الذين قضوا نحبهم. 

يق�ول العام�ة الدكتور حممد حممد أبو موس�ى يف بي�ان ذلك: » وقد 
أخ�رب ع�ن الفريق الذي ق�ىض نحبه بع�دم التبدي�ل مع أنه ظاهر، ليش�ري 
بجمع الفريقني يف ضمري واحد��2 إىل املساواة بينهام، واإلشعار بأن هؤالء 

سيلحقون هبم عند رهبم، وما نكثوا عهدًا، وما حرفوا قوالً «��3.  

�- وقوله تعاىل: ﴿ ٿ  ٿ  ٿ ﴾ كام جيء به ملدح هؤالء املؤمنني، 

��1 ينظر: من أرسار التعبري القرآين ملحمد حممد أبو موس�ى ص 181، والتحرير والتنوير 
 . 308/21

��2 وهو واو اجلامعة يف قوله تعاىل: � بدلوا� . 
��3 من أرسار التعبري القرآين ص 182 .

وق�د ذكر اآلل�ويس رمحه اهلل هذه املعاين يف تفس�ريه � �172/21 فق�ال: » وما بدلوا 
عهده�م وم�ا غريوه تبدي�ًا، ال أصًا وال وصفًا، ب�ل ثبتوا عليه راغب�ني فيه مراعني 
حلقوقه عىل أحس�ن ما يكون. أما الذين قضوا فظاهر، وأما الباقون فيش�هد انتظارهم 
أصدق شهادة، وتعميم عدم التبديل للفريق األول مع ظهور حاهلم لإليذان بمساواة 

الفريق الثاين هلم يف احلكم «.  

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص



في ظالل آيات الثناء على الصحابة النجباء 210

جـيء بـه أيضًا -كام ذكر املفـرسون- تعريضًا بذم أهل النفـاق��1. وليس 
ل- حاشاهم ذلك - يقول  معناه - واهلل أعلم - أن غريهم من املؤمنني بدَّ
 الطاه�ر ب�ن عاش�ور رمح�ه اهلل: » قول�ه ﴿ ٿ  ٿ  ٿ﴾ فه�و يف معنى 
﴿   ٻ  ٻ  پ  پ  پ﴾، وإنما ُذكر هنا للتعريض باملنافقني الذين 
عاه�دوا اهلل ال يولُّون األدب�ار ثم ولوا يوم اخلن�دق فرجعوا إىل بيوهتم يف 

املدينة «��2. 

�- ومن فوائد هذه اآلية: أن فيها إشارة إىل فضل أهل غزوة األحزاب، 
فه�ي وإن نزل�ت يف أهل غ�زوة أحد، ف�إن ورودها يف س�ياق آيات غزوة 
األحزاب - التي كفى اهلل فيها املؤمنني القتال بإرسال الريح عىل املرشكني 
ففرقتهم وولوا هاربني - يشري إىل مدح أهل هذه الغزوة وأهنم ممن صدقوا 
ما عاهدوا اهلل عليه، بثباهتم واستعدادهم للقاء العدو الكثري وعزمهم عىل 
بذل أنفس�هم، وكيف ال وقد قابلوا هذا اجلمع الكبري من األحزاب بصرب 

وثب�ات كام ق�ال تع�اىل: ﴿  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  
يب   جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث    مث ىث﴾ ]األحزاب: 22[. 
ولك�ن ِصْدق أهل غزوة أحد كان بالنية والعمل معًا، وصدق هؤالء كان 

بالنية واالستعداد��3. 

فه�ذه بع�ض املع�اين والفوائد يف ه��ذه اآلية، وكلها دال�ة عىل فضل 
هؤالء األصحاب ريض اهلل عنهم، واملتأمل جيد الكثري.

��1 ينظر تفسري القرطبي 160/14، وتفسري ابن كثري 395/6، ونظم الدرر 329/15. 
��2 التحرير والتنوير 308/21 . 

��3 ينظر قريب من هذا املعنى يف التحرير والتنوير 306/21- 307 .
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ملحق مبا جاء يف ثبات النيب ملسو هيلع هللا ىلص  

وبعض ما ورد يف فضل من ثبت معه ملسو هيلع هللا ىلص بأحد

وأبلى بالء حسنًا، وكلهم ممن صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه

أواًل: ِذْكُر ثباِت النبيِّ  ملسو هيلع هللا ىلصيف غزوة أحد وما ناله من شدة األذى: 

روى البيهق�ي يف دالئ�ل النبوة م�ن طريق الواقدي » ع�ن املقداد بن 
عم�رو ريض اهلل عن�ه فذكر حديث�ًا يف يوم أحد وق�ال: فأوجعوا واهلل قتًا 
ذريع�ًا، ونال�وا من رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ما نالوا، أال والذي بعث�ه باحلق إْن زال 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص شربًا واحدًا��1، وإنه لفي وجه العدو، ويفيء إليه طائفة من 
أصحاب�ه مرة، وتفرتق مرة عنه، فربام رأيته قائاًم يرمي عن قوس�ه، ويرمي 

باحلجر حتى حتاجزوا، وثبت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف عصابة  ثبتت معه «��2.

وقال الواقدي يف املغازي يف قتال النبي ملسو هيلع هللا ىلص وثباته: » وبارش رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص القتال فرمى بالنَّبل حتى فنيت َنبله، وتكرست ِس�َيُة قوس�ه��3، وقبل 

��1 أي: ما زال وال حترك عن مكانه . 
��2 دالئل النبوة للبيهقي 264/3 .

��3 ِس�َيُة الَقْوِس: خمففًا: ما ُعطِف من َطَرَفيها إىل موضع الوتر، والقوس هلا ِس�َيتان. ينظر 
النهاية مادة �سيه� واجلامع البن األثري 367/8 .

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص



في ظالل آيات الثناء على الصحابة النجباء 212

ذلك انقطع وتره وبقيت يف يده قطعة تكون ش�ربًا يف ِس�َية القوس، وأخذ 
الق�وس عكاش�ة بن حمصن يوتره ل�ه، فقال: يا رس�ول اهلل، ال يبلغ الوتُر. 
ه يبلغ « قال عكاشة: فوالذي بعثه باحلق ملددته  فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : » ُمدنَّ
حتى َبَلَغ، وطويت منه لّيتني أو ثاثًا عىل ِسَية القوس، ثم أخذ رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص قوس�ه فام زال يرمي القوم وأبو طلحة أمامهم يسرته مترتسًا عنه حتى 

نظرت إىل قوسه قد حتطمت، فأخذها قتادة بن النعامن «��1.

ويف ه�ذه الغزوة َقَتل النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص من املرشك�ني عدوَّ اهلل ُأيّب بن َخَلف، 
وعمرو بن عبد اهلل بن ُعمري بن حذافة اجلَُمحي��2.

فعن سعيد بن املسيب عن أبيه قال: » أقبل ُأيب بن خَلف يوم أحد إىل 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص يريده فاعرتض رجال من املؤمنني فأمرهم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فخلوا 
سبيله فاستقبله مصعب بن عمري أخو بني عبد الدار ورأى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ترقوة ُأيبٍّ من ُفْرجة بني سابغة الدرع والَبْيضة فطعنه بحربته فسقط ُأيّب عن 
فرس�ه��3 ومل خي�رج من طعنته دم فكرس ضلعًا م�ن أضاعه فأتاه أصحابه 

��1 املغازي 242/1 . 
��2 ينظر: سرية النبي ملسو هيلع هللا ىلص البن هشام 39/3، 96: ذكر قتىل املرشكني بأحد . 

��3 م�ن الفائ�دة أن نذك�ر رواية ابن هش�ام يف س�ريته � �39/3 عن ابن إس�حاق يف قصة 
قت�ل النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص أيّب ب�ن خل�ف، ففيها تس�مية ملن كان م�ع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف ه�ذا املوقف، 
 وح�ال النب�ي  ملسو هيلع هللا ىلص من ش�دة التع�ب، وكيف أع�ان اهلل نبيه ملسو هيلع هللا ىلص مع ش�دة تعب�ه، قال: 
» فلام عرف املس�لمون رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص - ] أي رأوه وعرفوا أنه ال زال حيًا [- هنضوا 
ب�ه وهنض معهم نحو الش�عب، مع�ه أبو بكر الصديق، وعمر ب�ن اخلطاب، وعي بن 
أيب طالب، وطلحة بن عبيد اهلل، والزبري بن العوام، رضوان اهلل عليهم، واحلارث بن 
ّمة ورهط من املسلمني. ملا أسند رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف الشعب أدركه ُأيب بن خلف =   الصِّ
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وه�و خيور ُخ�وار الثور فقالوا له: م�ا أعجَزك، إنام هو خ�دش! فذكر هلم 
قول رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: بل أن�ا أقتل ُأبّيًا، ثم قال: وال�ذي نفيس بيده لو كان 
ه�ذا ال�ذي يب بأهل ذي املجاز ملاتوا أمجعني. فامت ُأيّب إىل النّار - فس�حقًا 

ألصحاب السعري - قبل أن يقدم مكة «��1.

وأّمـا ما جاء فيـام أصاب النبـي ملسو هيلع هللا ىلص فيها من اجلـراح واألذى واتفاق 
مجاع�ة م�ن املرشكني ع�ىل  قتله واجتامعه�م عليه ملسو هيلع هللا ىلص: فق�د روى البيهقي 
من طريق الواقدي عن نافع بن جبري قال: » سمعت رجًا من املهاجرين 
يقول: شهدت ُأحدًا فنظرت إىل النَّْبل يأيت من كل ناحية، ورسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
وس�طها، كل ذلك ُي�رصف عنه، ولقد رأيت عبد اهلل بن ش�هاب الزهري 
يق�ول يومئ�ذ: دلوين عىل حمم�د، فا نجوت إن نجا، ورس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل 
جنب�ه ما معه أحد، ثم ج�اوزه فعاتبه يف ذلك صفوان فقال: واهلل ما رأيته، 

= وه�و يق�ول: أي حممد، ال نج�وُت إْن نجوَت، فقال القوم: يا رس�ول اهلل، أيعطف 
عليه رجل منّا ؟ فقال رس�ول اهلل: » دعوه «، فلام دنا تناول رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص احلربة من 
احل�ارث ب�ن الصمة، يقول بع�ض القوم فيام ذك�ر يل: فلام أخذها رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص منه 
انتف�ض هبا انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الش�عراء عن ظهر البع�ري إذا انتفض هبا - قال 
ابن هش�ام: الش�عراء ُذباب له لدغ - ثم اس�تقبله فطعنه يف عنقه طعنة تدأدأ منها عن 
فرس�ه مرارًا . قال ابن هش�ام: تدأدأ يقول تقلب عن فرس�ه فجعل يتدحرج «. وينظر 

مغازي الواقدي 251/1 . 
��1 مس�تدرك احلاكم 327/2، وقال الذهبي: » عىل رشط البخاري ومس�لم «. وأخرجه 
اب�ن أيب ش�يبة يف املصن�ف � �403/14 ع�ن عكرمة بنحوه وفي�ه أن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  رماه 
باحلربة بعد أن ُش�ج يف وجهه، وكرست رباعيته، وَذلَِق من العطش، حتى جعل يقع 

عىل ركبتيه. 

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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أحل�ف باهلل إنه منا ممنوع، خرجنا أربع�ة فتعاهدنا وتعاقدنا عىل قتله، فلم 
َنخُلص إىل ذلك « ��1. 

وقال ابن س�عد: » ونالوا من رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ... وع�اه ابن قميئة��2 
بالس�يف فرضبه عىل ش�قه األيمن واتقاه طلحة بن عبيد اهلل بيده فش�لت 
إصبع�ه، وادع�ى اب�ن َقِميئة أنه ق�د قتل�ه، وكان ذلك مما رعب املس�لمني 

وكرسهم«��3.

وروى البخاري ومس�لم عن سهل ريض اهلل عنه: أنه سئل عن جرح 
النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص ي�وم أح�د فقال: » ج�رح وجه النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص وك�رست َرَباعيته��4 

وهشمت البيضة��5 عىل رأسه «��6.

ورمى عتب�ُة بن أيب وقاص النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بأربعة أحجار فكرست َرَباعيته 
وأدم�ت ش�فتيه، وذل�ك حني ع�اه اب�ن َقِمَئة بالس�يف فوق�ع يف إحدى 
احلف�رات املخبأة التي حفرت كفخ للمس�لمني وهو ال يش�عر أهنا حفرة، 

��1 دالئل النبوة للبيهقي 264/3 .
��2 ك�ذا يف الطبق�ات، ق�ال احلافظ ابن حج�ر يف مقدمة الفت�ح �ص �278: » عبد اهلل أو 
عم�رو بن قمئة «. وهو ليثي، وهو بخاف عمرو بن قميئة بن ذريح الثعلبي البكري 

الشاعر اجلاهي . 
��3 الطبقات الكربى 42/2 .

باعية -وهي الس�ن  ��4 ق�ال احلاف�ظ ابن حجر يف الفتح � 401/12 �: » واملراد بكرس الرَّ
التي بني الثنية والناب- أهنا كرست فذهب منها فلقة ومل تقلع من أصلها «. 

��5 البيضة: أي اخلوذة .
��6 صحيح البخاري 1066/3، برقم 2754، ومسلم 1416/3، برقم 1790 . 
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فأوهن�ت هذه الوقعة رضبة اب�ن َقِمَئة، ودخلت حلقتا املِْغَفر��1 يف وجنتي 

النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ��2، وُجِحش�ت ركبيته��3، واش�تد به العطش، وكل ذلك أهنك 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص ��4، فقد روى الواقدي عن أيب بشري املازين قال: » حرضُت يوم 

 أح�د وأنا غ�ام، فرأيت ابن قميئة عا رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بالس�يف، فرأيت 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقع عىل ركبتيه يف حفرة أمامه حتى توارى، فجعلت أصيح 

 - وأن�ا غ�ام - حتى رأيت الن�اس ثابوا إلي�ه. قال: فأنظ�ر إىل طلحة بن 

عبيد اهلل آخذًا بحضنه حتى قام رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص «��5.

��1 املِغْفر: َزَرٌد - أي حلق - ينس�ج من الدروع عىل قدر الرأس وقيل هو رفرف البيضة. 
وقيل: حلق يتقنع هبا املتس�لح ويس�رت هبا وجهه غري عينيه . ينظر فتح الباري 69/6، 

والقاموس املحيط � غفر� . 
��2 يق�ول أب�و بك�ر ريض اهلل عن�ه - مل�ا حل�ق بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص - يف ح�ق أيب عبيدة ب�ن اجلراح: 
» وذهبت ألنزع ذلك - ]أي احللقتني[ - من وجهه، فقال أبو عبيدة: أقسمت عليك 
بحق�ي مَلا تركتني، فرتكته، فكره أن يتناوهل�ام بيده فيؤذي النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فأَزم عليهام بفيه، 
فاستخرج إحدى احللقتني، ووقعت َثنِيَُّتُه مع احللقة، وذهبت ألصنع ما صنع، فقال: 
أقس�مت علي�ك بحقي مل�ا تركتني، ق�ال: ففعل مثل م�ا فعل يف امل�رة األوىل فوقعت 
َثنيَُّتُه األخرى مع احللقة، فكان أبو عبيدة من أحس�ن الناس هتاًم «.  الدالئل للبيهقي 
263/3 ، وبنحوه يف مسند أيب داود الطياليس ص 3، واحللية 174/8. وأَزم: يعني 

عض بفمه كله شديدًا . ينظر القاموس املحيط � أزم � .
��3 ينظر املغازي 244/1 . 

��4 روى ابن حبان يف صحيحه �439/15، حديث رقم: 6980 � عن أيب بكر الصديق 
ريض اهلل عنه يف ش�دة إهناك النبي وطلحة مما لقيا، قال: » وكان طلحة أش�د هنكة من 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وكان نبي اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أشد منه « .
��5 املغازي 244/1 .

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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 وأخ�رج الرتم�ذي ع�ن عبد اهلل ب�ن الزبري ب�ن العوام ق�ال: كان عىل 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص درعان يوم أحد فنهض إىل الصخرة فلم يس�تطع، فأقعد طلحة 

 حتت�ه وَصِعد النب�يُّ ملسو هيلع هللا ىلص عليه حتى اس�توى عىل الصخرة، فقال: س�معت 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: » أْوَجَب َطْلَحُة «��1. 

قال احلافظ ابن حجر فيام أصاب النبي من األذى يف ُأحد: » وجمموع 

م�ا ذكر يف األخبار أنه ُش�ّج وجهه، وُك�رِست َرباعَيت�ه، وُجرحت َوجنته 

وش�فته الس�فىل من باطنها، ووهي َمنِكبه من رضبة ابن َقِمَئة، وُجِحشت 

ركبته، وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: � رضب وجه النبيِّ 

ملسو هيلع هللا ىلص يومئذ بالس�يف سبعني رضبة وقاه اهلل رشها كلها � وهذا مرسل قوي 

وحيتمل أن يكون أراد بالسبعني حقيقتها أو املبالغة يف الكثرة « ��2.

فه�ذا بعض ما نال النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يف ه�ذه الغزوة من األذى، وكيف صرب 

ملسو هيلع هللا ىلص وثبت.

��1 سنن الرتمذي 201/4، برقم 1692، 634/5، برقم 3738،وأخرجه احلاكم بنحوه 
25/3،وصححه عىل رشط مسلم ووافقه الذهبي. وقد هنض النبي إىل الصخرة التي 
هناك يستوي عليها وينظر إىل الكفار ويرشف عىل األبرار. ومعنى » أوجب طلحة «: 

أي اجلنة بعمله هذا، أو بام عمل يف ذلك اليوم... ينظر حتفة األحوذي 341/5.
��2 فتح الباري 372/7 . 
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النبي ملسو هيلع هللا ىلص بأحد وأبىل فيها  ثانيًا: بعض ما ورد يف فضل من ثبت مع 
بالء حسنًا . 

أ( متهــيد:

 يقول الواقدي رمحه اهلل يف غزوة أحد بعد أن دارت الدائرة فيها عىل 
املس�لمني: » ثبت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كام هو يف عصابة صربوا معه أربعة عرش 
رجًا، سبعة من املهاجرين وسبعة من األنصار: أبو بكر، وعبد الرمحن بن 
عوف، وعي بن أيب طالب، وس�عد ب�ن أيب وقاص، وطلحة بن عبيد اهلل، 
وأب�و عبيدة ب�ن اجلراح، والزب�ري بن الع�وام، ومن األنص�ار: احلباب بن 
مة، وس�هل بن  املن�ذر، وأبو دجان�ة، وعاصم بن ثابت، واحلارث بن الصِّ
ُحنيف، وُأس�يد بن حضري، وس�عد بن معاذ. ويقال: ثبت سعد بن ُعبادة، 

وحممد بن مسلمة، فيجعلوهنام مكان ُأسيد بن حضري وسعد بن معاذ.

وبايع�ه يومئ�ذ ثامني�ة ع�ىل امل�وت: ثاثة م�ن املهاجرين ومخس�ة من 
األنص�ار: عي، والزبري، وطلحة ريض اهلل عنه�م، وأبو دجانة، واحلارث 
ّمة، وحباب بن املنذر، وعاصم بن ثابت وس�هل بن حنيف، فلم  ابن الصِّ

يقتل منهم أحد... «��1 .

��1 املغازي 240/1، وروى نحو ذلك ابن عس�اكر يف تاريخ دمش�ق ��70/25 بس�نده 
عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال: حدثني س�عد بن عبادة قال: » بايع رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص  
عصابة من أصحابه عىل املوت يوم أحد حني اهنزم املسلمون فصربوا ولزموا وجعلوا 
يس�رتونه بأنفس�هم، يقول الرجل منهم: نفيس لنفس�ك الفداء يا رس�ول اهلل، وجهي 
 لوجه�ك الوقاء يا رس�ول اهلل، وهم حيمونه ويقونه بأنفس�هم، حت�ى ُقتل منهم من = 
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وروى الط�رباين ع�ن اب�ن عب�اس: أن اب�ن مس�عود ثب�ت يومئذ مع 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ��1. 

وق�ال الواق�دي يف رواية أخرى يذك�ر عددهم: » وحدثن�ي عتبة بن 
جب�رية عن يعقوب بن عم�رو بن قتادة قال: ثبت بني يدي�ه يومئذ ثاثون 
رج�ًا كله�م يقول: وجه�ي دون وجهك، ونفيس دون نفس�ك، وعليك 

السام غري مودَّع «��2 . 

وروى ابن س�عد نحو ما روى الواقدي بس�نده عن س�فيان بن عيينة 
قال: » لقد أصيب مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوم أحد نحو من ثاثني كلهم جييء 
حت�ى جيثو بني يدي�ه، أو قال: يتقدم بني يديه، ثم يق�ول: وجهي لوجهك 

الِوقاء، ونفيس لنفسك الفداء، وعليك سام اهلل غري مودَّع «��3.

فه�ذا بع�ض م�ا ورد يف عدد من ثب�ت مع النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص، وقد اختلف 
عدده�م باختاف األح�وال، ألن بعضهم تبع بعض�ًا يف اللحاق بالنبي 
ملسو هيلع هللا ىلص، وبعضه�م اسُتش�هد، وبقي م�ن مل يقتل منهم م�ع النبي ملسو هيلع هللا ىلص فانفرد 

= ُقت�ل، وه�م أبو بكر، وعمر، وعي، والزبري، وطلحة، وس�عد، وس�هل بن حنيف، 
وابن أيب األقلح، واحلارث بن الصمة، وأبو دجانة، واحلباب بن املنذر...«.

��1 ينظر املعجم الكبري 95/9، حديث رقم 8515 .
��2 املغازي 241/1 . 

��3 الطبقات الكربى 46/2، وحيتمل أن يكون هذا األثر متصًا عن سفيان عن يزيد بن 
خصيفة عن الس�ائب بن يزيد ريض اهلل عنه أو غريه . وهو س�ند احلديث الذي قبله، 

واهلل أعلم. 
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يف رجل أو رجلني، ثم حلق هبم آخرون بعد أن كانوا مش�غولني بالقتال 

بِّ عن أنفسهم��1. والذَّ

ب( بعض الروايات يف مواقف هؤالء األبطال ريض اهلل عنهم: 

1- مـن هـؤالء األبطال الذيـن صدقوا ما عاهـدوا اهلل عليه:محزة بن 

عبد املطلب ريض اهلل عنه:

فقد أخرج ابن أيب شيبة عن ُعمري بن إسحاق قال: » كان محزة يقاتل 

بني يدي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوم أحد بسيفني ويقول: أنا أسد اهلل، قال: فجعل 

يقبل ويدبر، فعثر فوقع عىل قفاه مس�تلقيًا وانكشط وانكشفت الدرع عن 

بطنه، فأبرصه العبد احلبيش فَزَرقه برمح أو حربة فبقره هبا «��2.

��1 ينظ�ر ذل�ك يف الفتح 360/7، ويقول احلافظ ابن حج�ر يف موضع آخر � 362/7 � 

يف اجلم�ع ب�ني الروايات يف عدد من ثبت م�ع النبي ملسو هيلع هللا ىلص بأح�د: » والواقع أهنم-]أي 

الصحاب�ة[- صاروا ثاث فرق: فرقة اس�تمروا يف اهلزيمة إىل قرب املدينة فام رجعوا 

حت�ى انف�ض القتال، وهم قليل، وهم الذين نزل فيه�م: ﴿ ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  

ھ  ھ﴾ ]آل عمران: 155[، وفرقة صاروا حيارى لما سمعوا أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
ُقتل فصار غاية الواحد منهم أن يذّب عن نفس�ه أو يس�تمر عىل بصريته يف القتال إىل 

أن يقت�ل، وهم أكثر الصحابة، وفرقة ثبتت مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص ثم تراجع إليه القس�م الثاين 

ش�يئًا فش�يئًا ملا عرفوا أنه حّي ...، وهبذا جيمع بني خمتلف األخبار يف عدة من بقي مع 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص «.  
��2 املغازي ص 221، وأخرجه احلاكم خمترصًا دون قصة قتله .
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2- ومن هؤالء األبطال الذين صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه عبد اهلل بن 
َجحش األسدي، أخو زينب بنت جحش زوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص:

 - فع�ن إس�حاق بن س�عد ب�ن أيب وقاص ق�ال: » حدثن�ي أيب: أن 
عب�د اهلل ب�ن جحش قال يوم ُأح�د: أال تأيت ندع�و اهلل؟ فخلوا يف ناحية 
ني رجًا ش�ديدًا بأس�ه  فدعا س�عد فقال: يا رب إذا لقينا القوم غدًا فلقِّ
ش�ديدًا حَرُده فأقاتله فيك ويقاتلني، ثم ارزقن�ي عليه الظََّفر حتى أقتله 
وآخذ َس�َلبه. فقام عبد اهلل بن جحش ثم قال: اللهم ارزقني غدًا رجًا 
شديدًا حَرُده شديدًا بأسه أقاتله فيك ويقاتلني، ثم يأخذين فيجدع أنفي 
وأذين فإذا لقيتك غدًا ُقلَت: يا عبد اهلل فيَم ُجدع أنفك وأذنك؟ فأقول: 
فيَك ويف رس�ولك، فيقول: صدقَت . قال س�عد بن أيب وقاص: يا ُبني 
كان�ت دعوة عبد اهلل بن جحش خريًا من دع�ويت، لقد رأيته آخر النهار 

وإن أذنه وأنفه ملعلقان يف خيط «��1 .

ه: 3- ومنهم أبو دجانة الذي أخذ سيف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بَحقِّ

- فعن أنس ريض اهلل عنه: » أنَّ رس�وَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أخذ س�يفًا يوم ُأُحد، 
فقال: » َمن يأخُذ مني هذا ؟ « فبسطوا أيدهَيم - كلُّ إنسان منهم يقول: أنا، 

��1 أخرج�ه احلاك�م يف املس�تدرك 76/2،، والبيهقي يف الك�ربى 307/6، وأبو نعيم يف 
احللي�ة 109/1، وصححه احلاكم ووافق�ه الذهبي، وصححه احلافظ يف فتح الباري 
248/6. وق�ال اهليثمي: » رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح «. � جممع الزوائد 

. � 301/9
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أنا - فقال: » فمن يأخذه بحّقه؟ «  فأْحَجم القوُم، فقال ِسامك بن َخَرَشة، 
ه، قال: فأخذه َفَفَلَق به َهاَم املرشكني «��1. أبو ُدَجاَنة: َأنا آُخُذه بحقِّ

�- ومنهم مجاعة من األنصار:

- فع�ن أن�س ب�ن مالك: أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُأف�ِرَد يوم أحد يف س�بعة 
م�ن األنصار ورجلني من قريش، فلام َرِهقوه��2 قال: » َمْن يردهم عنا وله 
اجلنـة، أو هو رفيقي يف اجلنة «. فتقدم رجل من األنصار فقاتل حتى ُقتل، 
ث�م َرِهق�وه أيضًا فقال: » َمْن يردهم عنا وله اجلنة، أو هو رفيقي يف اجلنة«. 
فتق�دم رج�ل من األنص�ار فقاتل حت�ى قتل، فل�م يزل كذل�ك حتى قتل 

السبعة، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لصاحبيه: » ما أنصفنا أصحابنا « ��3.

- وع�ن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام قال: » ملا كان 
يوُم ُأحد ووىلَّ الناُس، كان رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف ناحية يف اثني عرش رجًا من 
األنصار، فيهم طلحُة بُن عبيد اهلل، فأدركهم املرشكون، فالتفَت رسوُل اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص وق�ال: » َمـْن للقوم ؟ « فق�ال طلحُة: أنا، فقال رس�وُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » كام 
أنـَت «، فقال رجل من األنصار: أنا يا رس�وَل اهلل، فقال: » أنَت «، فقاتل 
حت�ى ُقتل.... ثم التفت فإذا املرشكون فقال: » َمْن للقوم؟ « فقال طلحُة: 

��1 أخرجه مسلم 1917/4، برقم 2470، وابن أيب شيبة يف املغازي ص 232 .
��2  َأي: قربوا ِمنْه، ومنه امُلَراِهق وهو الذي َقارب احُلُلَم. � تفسري غريب ما يف الصحيحني 

ملحمد بن فتوح امليورقي احلميدي ص �265 .
��3 أخرج�ه مس�لم يف صحيح�ه 1415/3، برق�م 1789 . واب�ن أيب ش�يبة يف املغ�ازي 

ص234 خمترصًا. 
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أنا، قال: » كام أنت «، فقال رجل من األنصار: أنا، فقال: » َأنَت «، فقاتل 

حت�ى ُقتل، ثم مل ي�زل يقول ذلك وخيرج إليهم رجل م�ن األنصار فيقاتل 

قت�ال َم�ْن َقْبله حتى يقتل حتى بقي رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وطلح�ُة بن عبيد اهلل، 

فق�ال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » َمْن للقوم؟« فقال طلحة: أن�ا، فقاتل طلحة قتال 

��1، فقال  األَح�َد َع�رش حتى رُضب�ت يده فُقطع�ت أصابُعه فق�ال: َح�سِّ

رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » لو قلت بسـم اهلل َلَرَفَعْتَك املالئكـُة والناُس ينظرون «. 

ثم رد اهلل املرشكني « ��2. 

- وروى الواق�دي ع�ن يعقوب بن عمرو بن قتادة: » أن رس�ول اهلل 

إلي�ه وَذبَّ عن�ه مصع�ب ب�ن عم�ري  القت�اُل وَخُل�َص  َلَحَم�ه   ملسو هيلع هللا ىلص لم�ا 
وأبو دجانة حتى كثرت به اجلراحة جعل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: » َمْن رجل 

يـرشي نفسـه ؟ « فوث�ب فئة من األنصار مخس�ة: منهم عامرة ب�ن زياد بن 

 السكن فقاتل حتى َأْثَبَت، وفاءت فئة من املسلمني فقاتلوا حتى أجهضوا 

أعداء اهلل . فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لعامرة بن زياد: » اْدن منِّي، إيلنَّ إيلنَّ «، حتى 

ده رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قدَمه، وبه أربعة عرش جرحًا «��3. وسَّ

: هي بكرس الس�ني والتش�ديد: كلمة يقوهلُا  ��1 كلمة تقال للتوجع، قال ابن األثري » َحسِّ
بة ونحومها «. النهاية: مادة  ْ ه وأْحَرَقه َغْفَلة كاجلَْمرة والرضَّ اإلنس�ان إذا أصابه ما َمضَّ

� حس � . 
��2 أخرجه النسائي 337/6، برقم 3149 .

��3 املغازي 241/1 . 
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�- ومنهم أبو طلحة األنصاري زوُج ُأمِّ أنس بن مالك ريض اهلل عنه:

 - فع�ن أن�س ريض اهلل عنه قال: » ملا كان ي�وم أحد اهنزم الناس عن 

ب ب�ه عليه��1بَِحَجَفة ��2 له  النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص وأبو طلحة بني ي�دي النبي ملسو هيلع هللا ىلص جُموِّ

��3 يكرس يومئذ قوس�ني أو ثاثًا،  وكان أبو طلحة رجًا راميًا ش�ديد الَقدِّ

وكان الرج�ل يمر معه اجلَْعبُة��4 م�ن النَّبل فيقول: » انثرها أليب طلحة « . 

ف�أرشف النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص ينظر إىل القوم فيقول أبو طلحة: ي�ا نبيَّ اهلل، بأيب أنت 

وأمي ال ُترشف يصبك س�هم من سهام القوم، نحري دون نحرك . ولقد 

رأيت عائشَة بنت أيب بكر وأم ُسليم وإهنام ملشمرتان أرى َخَدم سوقهام��5 

َتنُْق�زان��6. الِقَرُب عىل ُمُتوهنام تفرغانه يف أفواه القوم ثم ترجعان فتمآلهنا 

ث�م جتي�آن فتفرغانه يف أفواه القوم، ولقد وقع الس�يف من يدي أيب طلحة 

إما مرتني وإما ثاثًا «��7. 

��1 جموب به عليه أي: مرتِّس عليه بنفسه يقيه من رضبات املرشكني ونباهلم . 
��2 بحجفة: أي برُتس من اجللد، وهو ترس ليس فيها خشب .

: أي ش�ديد مد القوس: كناية عن استيفاء الس�هم مجيعه يف جذبة. �جامع  ��3 ش�ديد القدِّ
األصول �239/8.

��4 اجلعبة: التي تكون فيها السهام، تتخذ من اجللود. جامع األصول 239/8
��5 َخ�َدم س�وقها: أي اخلاخي�ل. واخَلَدم مجع َخَدم�ة، واخلدمة: اخللخ�ال. ينظر جامع 

األصول 239/8، ولسان العرب � خدم � .
��6 أي تقفزان وثبًا . النهاية مادة � نقز � .

��7 صحيح البخاري 1386/3، برقم 3600، 1490/4، برقم 3837 .
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�- وِمن هؤالء األبطال الذين صدقوا العهد: سعُد بن أيب وقاص:

وصفه س�عيد بن املس�يب فقال: » أشد املسلمني بأس�ًا يوم أحد «��1، 
فكان يرمي املرشكني بنبله يدفع عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حني تفرق املس�لمون 

عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص من شدة القتال، وفيها فداه النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بأبيه وأمه. 

- فعن عمري بن إسحاق: » أن الناس انجفلوا عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يوم ُأحد 
وس�عد ب�ن مالك يرمي وفتى ينبل ل�ه، فكلام فنيت نبلة دف�ع إليه نبلة، ثم 

قال: ارمْه أبا إسحاق «��2.

-وعن عي بن أيب طالب ريض اهلل عنه قال: » ما س�معت رس�ول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص َيفدي أحدًا بأبويه إال سعدًا، فإين سمعته يقول يوم أحد: » ارم سعد، 

فداك أيب وأمي «��3.  

�- ومنهم عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه ومجاعة كثرة:

- فعن حممد بن كعب القرظي: » أن علّيًا لقي فاطمة يوم أحد فقال: 
، إن كنت أحسنت  خذي السيف غري مذموم، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » يا عيلُّ
ّمة،  القتال اليوم فقد أحسنه أبو ُدجانة ومصعب بن عمر، واحلارث بن الصِّ

وسهل بن حنيف«. ثاثة من األنصار ورجل من قريش«��4. 

��1 املغازي البن أيب شيبة ص 220 . 
��2 نفسه، وانجفلوا عنه: أي ذهبوا مرسعني عنه. ينظر النهاية يف غريب احلديث، مادة َجَفل. 

��3 صحيح البخاري 1490/4، برقم 3833. واملغازي البن أيب شيبة ص 221 . 
��4 املغازي البن أيب شيبة ص 235، وأخرجه ابن أيب شيبة عن عكرمة مرسًا ص 236، 
فه�و ش�اهد له، وأخرج�ه بنحوه احلاك�م يف املس�تدرك 24/3، والط�رباين يف الكبري 
104/4، 251/11، وصحح�ه احلاك�م ووافق�ه الذهب�ي، وقال اهليثم�ي » أخرجه 

الطرباين، ورجاله رجال الصحيح «. � جممع الزوائد 123/6 � .
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- وع�ن عكرمة قال: قال عي: » ملا انجىل الناس عن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
يوم أحد نظرت يف القتىل فلم أر رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقلت: واهلل ما كان ليفر 
وم�ا أراه يف القتىل، ولكن أرى اهلل غض�ب علينا بام صنعنا فرفع نبيَّه ملسو هيلع هللا ىلص ، 
فام يل خري من أن أقاتل حتى ُأقتل، فكرست َجفن سيفي��1، ثم محلت عىل 

القوم فأفرجوا يل، فإذا أنا برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بينهم«��2. 

- وعن جابر ريض اهلل تعاىل عنه قال: » قال رجل يوم أحد لرسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص : إْن ُقتلُت فأين أنا ؟ قال: » يف اجلنة «، فألقى مترات ُكّن يف يده فقاتل 

حتى ُقتل«.��3

�- ومنهم عمرو بن اجلموح األنصاري، وكان ريض اهلل عنه أعرج:

- فعن إسحاق بن يسار عن أشياخ من بني َسِلمة قالوا: » كان عمرو 
اب�ن اجلموح َأْعرَج ش�ديد العرج، وكان له أربعة بنون ش�باب يغزون مع 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا غ�زا ، فل�ام أراد رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يتوج�ه إىل أحد قال له 
بن�وه: إن اهلل عز وجل ق�د جعل لك رخصة، فلو قع�دت فنحن نكفيك، 
 فقد وضع اهلل عنك اجلهاد، فأتى عمرو بن اجلموح رس�وَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: 
ي�ا رس�ول اهلل، إّن بني هؤالء يمنعوَننِي أن أخ�رج معك، واهلل إين ألرجو 

يوف: أغامُدها، َواِحُدها جفن «. النهاية � جفن� . ��1 قال ابن األثري: » جفون السُّ
��2 أخرجه أبو يعىل 358/1، برقم675. وحّس�ن إسناده البوصريي يف إحتاف املهرة...، 
وق�ال اهليثم�ي: »رواه أبو يعىل وفيه حممد بن مروان العقيي وثقه أبو داود وابن حبان 
وضعفه أبو زرعة وغريه، وبقية رجاله رجال الصحيح« .  � جممع الزوائد 94/6 �.

��3 أخرج�ه البخاري 1487/4، برقم 3820، ومس�لم برق�م رقم 1899. قال احلافظ: 
» وفي�ه م�ا كان الصحابة عليه من حب نرص اإلس�ام، والرغبة يف الش�هادة «. � فتح 

الباري 354/7 � .

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص



في ظالل آيات الثناء على الصحابة النجباء 22�

أن أستشهد فأطأ بعرجتي هذه يف اجلنة، فقال له رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » أما أنت 
فقـد وضع اهلل عنـك اجلهاد «، وقال لبنيه: » وما عليكم أن تدعوه لعل اهلل 

يرزقه الشهادة «، فخرج مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فُقتل يوم أحد شهيدًا «��1.

�- ومنهم سعد بن الربيع األنصاري اخلزرجي ريض اهلل عنه:

- فعن خمرمة بن بكري عن أبيه قال: » بعثني رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوم ُأحد 
لطل�ب س�عد بن الربيع وق�ال يل: » إْن رأيته فأقرئه مني الّسـالم، وقل له: 
يقول لك رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: كيف جَتُِدَك ؟ «، قال: فجعلت أطوف بني القتىل، 
فأصبت�ه وهو يف آخر َرَمٍق، وبه س�بعون رضبة، ما بني طعنة برمح ورضبة 
بس�يف ورمية بس�هم، فقلت له: يا س�عد، إن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقرأ عليك 
الس�ام ويق�ول لك: خربين كيف جتدك ؟ قال: عىل رس�ول اهلل الّس�ام، 
وعليك الّس�ام، قل له: يا رسول اهلل أجدين أجد ريح اجلنة، وقل لقومي 
األنصار: ال عذر لكم عند اهلل أن ُيخَلص إىل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وفيكم َش�ْفٌر 

يطرف. قال: وفاضت نفسه رمحه اهلل «��2.

فهذه بعض املواقف ملن ثبتوا مع النبي  ملسو هيلع هللا ىلص وأبلوا يف ُأحد باًء حسنًا، 
فًة بفضلهم ووفائهم، ال َحرْصًا هلم وال ملواقفهم. ذكرناها أمثلة معرِّ

��1 أخرجه البيهقي يف السنن الكربى 24/9، ويف الدالئل 246/3، وأبو نعيم يف معرفة 
الصحابة 1985/4، برقم 4982، وأمحد يف املسند 299/5 بنحوه . 

��2 أخرجه احلاكم يف املستدرك 201/3، وصححه الذهبي. وأخرجه البيهقي يف الدالئل 
285/3، وقال: »طرف يطرف «.
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راِء اأَلَسد الثناُء على من ُشهد َحْ

وهم َمن َبِقَي من املسلمني الذين شهدوا أحدًا

ائ     ائ   ى   ى   ې   ې   ې    ﴿ وجـل:  عـز  اهلل  يقـول 
ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ    ۈئ   ۆئ     ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   ەئوئ   ەئ  
ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی      جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  
جب  حب  خب   ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   

ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ﴾ ]آل عمران: 172- 174[.

نزلت هذه اآليات الكريامت متدح املؤمنني الصادقني الذين مل متنعهم 
جراحهم وآالمهم وما هبم من اجلهد عن االس�تجابة ألمر اهلل ورس�وله، 
وه�م الصحاب�ة الذي�ن خرجوا م�ع رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل محراء األس�د��1، 
ِب جيش املرشكني، رغ�م ما أصاهبم  يف الي�وم الثاين م�ن غزوة أح�د لتَعقُّ
يف أح�د م�ن َغمٍّ وأملٍ وقتٍل وجراح�اٍت، وبعد أن نفض�وا أيدهيم من دفن 
ش�هدائهم��2. يقول القرطبي: » فربام كان فيهم املثقل باجلراح ال يس�تطيع 

��1 محراء األسد: موضع عىل ثامنية أميال من املدينة. ينظر: معجم البلدان 301/2.
��2 ينظر تفسري الطربي 239/6- 240 .

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص



في ظالل آيات الثناء على الصحابة النجباء 22�

امل�يش وال جيد مركوب�ًا، فربام حيمل عىل األعن�اق، وكل ذلك امتثاٌل ألمر 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ورغبة يف اجلهاد «��1.

نزل�ت هذه اآليات ختلد ذكرهم، وترضب هبم املثل للنُّفرة يف س�بيل 
اهلل يف حال اإلثقال، ويف الثبات والعزيمة وقوة اإليامن، ويف الوفاء بالعهد 
الذي بايعوا رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عليه من الس�مع والطاعة يف املنشط واملكره، 
وتعده�م ب�أن اهلل ال يضي�ع أجرهم كام مل يض�ع أجر الش�هداء. فام أعظم 

هؤالء القوم !

هذا الذي عليه مجهور املفرسين، وهو أن قوله تعاىل ﴿ ې  ې  
ې  ى﴾ ...اآليات، كان يوم محراء األسد��2 .

يق�ول اب�ن كثري رمح�ه اهلل: » ه�ذا كان يوم مح�راء األس�د، وذلك أن 
وا راجع�ني إىل بادهم،  املرشك�ني ملا أصابوا م�ا أصابوا من املس�لمني كرُّ
موا عىل أه�ل املدينة وجعلوها  فلام اس�تمروا يف س�ريهم َتنَّدُم�وا مل ال َت�مَّ

��1 تفسري القرطبي 277/4 . 
��2 يق�ول اب�ن عطية يف املحرر الوجي�ز � �426/3: » هذا هو تفس�ري اجلمهور هلذه اآلية 
وأهنا غزوة أحد يف اخلرجة إىل محراء األس�د، وش�ذَّ جماهد رمحه اهلل فقال إن هذه اآلية 
م�ن قول�ه ﴿ ېئ  ېئ  ېئ  ىئ ﴾ إىل قول�ه ﴿ ٺ   ٺ ﴾ إنام نزلت يف خروج 
النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص إىل ب�در الصغرى «. وذكر نحوه القرطبي � �279/4 وقال: » ش�ذَّ جماهد 
ب ابن عطية ما ذهب إليه اجلمهور . وقطع الطربي أن اآلية األوىل  وعكرمة «. وصوَّ
يف محراء األس�د، وأورد يف بقية اآليات قولني أحدمها أهنا يف بدر الصغرى سنة أربع، 
واآلخر أهنا يف محراء األس�د س�نة ثاث، واختار أهنا يف محراء األس�د. ينظر تفس�ريه 
252/6، وينظر تفسري البغوي 137/2، وابن كثري 169/2، واآللويس 125/4.
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الفيصلة. فلام بلغ ذلك رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َنَدَب املسلمني إىل الذهاب وراءهم 
ِعَبهم ويرهيم أن هبم ُقّوًة وَجَلدًا، ومل يأذْن ألحد سوى من حرض الوقعة  لرُيْ
يوم أحد، سوى جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنه ... فانتدب املسلمون عىل 

ما هبم من اجلراح واإلثخان طاعة هلل عز وجل ولرسوله ملسو هيلع هللا ىلص «��1 . 

وس�وف ننعم يف ظال هذه اآليات املبين�ة لفضل هؤالء األصحاب 
بع�د أن ن�ورد بع�ض ما ورد فيه�ا من األحادي�ث واآلثار الت�ي جتي هذه 
احلادث�ة ومتهد لبيان معاين ه�ذه اآليات، ثم نذكر ملحقًا ببعض ما ورد يف 

صفة اخلارجني هلا .

ما جاء يف غزوة  اآليات، وبعض  نزول هذه  أواًل: ما صح يف سبب 
محراء األسد:

1- ع�ن عائش�ة ريض اهلل عنه�ا: ﴿ ې  ې  ې  ى  ى  
ائ  ائ    ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ﴾، قالت لعروة: 
» ي�ا اب�ن أختي، كان أب�واك منهم الزبري وأبو بكر، لّما أصاب رس�وَل اهلل 
 ملسو هيلع هللا ىلص م�ا أصاب يوم أح�د وانرصف عنه املرشكون خ�اف أن يرجعوا قال: 
» من يذهب يف إثرهم ؟ « . فانتدب منهم س�بعون رجًا، قال: كان فيهم 

أبو بكر والزبري «��2. 

��1 تفسري ابن كثري 165/2 . 
��2 أخرجه البخاري 1497/4، برقم3849، وقد تفرد البخاري هبذا السياق، وأخرجه 

مسلم بنحوه 1880/4 برقم 2418، وليس فيه التحديد بالسبعني .

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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واملش�هور عند أصحاب املغازي أنه قد خرج مع رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كلُّ 
من بقي من املسلمني الذين شهدوا أحدًا، فلعل هؤالء السبعني هم الذين 

سبقوا ثم تبعهم الباقون��1. 

2- وع�ن عكرمة عن ابن عباس -وقال س�فيان مرة أخرى: أخربين 
عكرم�ة - ق�ال: » لّم�ا ان�رصف أبو س�فيان واملرشكون عن أح�د وبلغوا 
الروح�اء قالوا: ال حممدًا قتلت�م، وال الكواعب��2 أردفتم، رشَّ ما صنعتم، 
فبلغ ذلك رس�وَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فنََدَب الناَس فانتدبوا حتى بلغوا محراء األس�د 

أو بئ�ر أيب عيينة، فأنزل اهلل ع�ز و جل: ﴿ې  ې  ې  ى  ى  
ائ  ائ    ەئ  ەئ﴾...«��3.

��1 يقول الصاحلي يف سبل اهلدى والرشاد � 446/4-447 �: » قال يف البداية: هذا سياق 
غريب جدًا، فإن املش�هور عند أصحاب املغازي أن الذين خرجوا مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
إىل مح�راء األس�د كل َمن ش�هد أحدًا، وكانوا س�بعامئة ك�ام تقدم، قتل منهم س�بعون 
وبق�ي الباق�ون. قلت: الظاهر - واهلل أعلم - أنه ال ختالف بني قول عائش�ة وما ذكره 
أصحاب املغازي ؛ ألن معنى قوهلا: » فانتدب منهم سبعون «  أهنم سبقوا غريهم، ثم 

تاحق الباقون، ومل ينبه عىل ذلك احلافظ يف الفتح «. 
��2 الكواعب مجع كاعبة، وهي املرأة حني يبدو ثدهيا للنهود . سبل اهلدى والرشاد 449/4 .

��3 املعج�م الكب�ري 247/11، رق�م 11632، والنس�ائي يف الك�ربى 54/10، برق�م 
11017، وق�ال اهليثم�ي: » رواه الط�رباين ورجال�ه رج�ال الصحيح غ�ري حممد بن 
منص�ور اجل�واز وهو ثق�ة «. � جمم�ع الزوائ�د �121/6 . وقال احلاف�ظ ابن حجر : 
» أخرجه النس�ائي وابن مردوي�ه، ورجاله رجال الصحيح، إال أن املحفوظ إرس�اله 
ع�ن عكرم�ة وليس ابن عباس، ومن الطرق املرس�لة أخرجه اب�ن أيب حاتم وغريه« . 

�فتح الباري 229-228/8 � .
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3- ومل�ا عل�م أبو س�فيان واملرشك�ون بخروج املس�لمني إىل محراء 
األس�د انرصف�وا عائدي�ن إىل مك�ة، وكان ال�ذي أعلمهم بذل�ك َمْعَبد 
فه�م لق�اء النبي ملسو هيلع هللا ىلص واملس�لمني -وكان يومئ�ٍذ مرشكًا،  اخلزاع�ي وخوَّ
وكانت خزاعة مسلُمهم ومرشُكهم موضَع ُنْصٍح لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص- فقد 
لق�ي َمْعَبد اجلهني أبا س�فيان بن حرب ومن مع�ه بالروحاء وقد أمجعوا 

الرجعة إىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.

فقد روى الطربي وغريه بسنده عن حممد بن إسحاق صاحب السرية 
 ع�ن عبد اهلل ب�ن أيب بكر بن حممد ب�ن عمرو بن حزم، ق�ال » ...فلام رأى 
أبو سفيان معبدًا فقال: ما وراءك يا معبد؟ قال: حممٌد، قد خرج يف أصحابه 
قا، قد اجتمع معه َمْن  قون عليكم حترُّ يطلبك�م يف مجٍع مل أر مثله قط، يتحرَّ
كان ختلَّ�ف عنه يف يومكم، وندموا عىل ما صنعوا، فيهم من احلنَق عليكم 
يشء مل أر مثله قط! قال: ويلك! ما تقول؟ قال: واهلل ما أراك ترحتل حتى 
ترى نوايص اخليل، قال: فواهلل لقد أمجعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم، 
قال: فإيّن أهناك عن ذلك، فواهلل لقد محلني ما رأيُت عىل أن قلُت فيه أبياًتا 

من شعر، قال: وما قلَت ؟ قال: قلت:

َكاَدْت هُتَـدُّ ِمَن األْصـَواِت َراِحَلتي
إِْذ َساَلِت األَرُض بِاجُلْرِد األَبابيِل��1

��1 � الُجرد� مجع أجرد، املراد هبا اخليل الذي رقَّ شعرها وقرص. و� األبابيل� اجلامعات، 
واحدها إبِّيل.

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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َتنَابَِلـٍة ال  كِـَراٍم  بُِأْسـٍد  َتـْرِدي 
َمَعاِزيِـل��1 ِميـٍل  َوال  َقـاء  اللِّ ِعنْـد 

ل اهللُ بذلك املرشكني عن  ...  فثنَى ذلك أبا سفيان ومن معه «��2 . فخذَّ

لقاء رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وقذف يف قلوهبم الرعب، وكفى املؤمنني القتال. 

واتف�ق أب�و س�فيان مع َرْك�ٍب من عب�د القي�س أن خيوفوا املس�لمني 

لوه�م ع�ن وجهتهم فريجعوا، يقول ابن إس�حاق: ومرَّ به ركب من  وخيذِّ

عبد القيس. فقال: أين تريدون ؟ قالوا: نريد املدينة. قال: ومل؟ قالوا: نريد 

املرية. قال: فهل أنتم مبلِّغون عني حمّمًدا رس�الة أرسلكم هبا، وأمحِّل لكم 

إبلكم هذه غًدا زبيًبا بعكاظ إذا وافيتموها؟ قالوا: نعم. قال: فإذا جئتموه 

فأخربوه أنا قد أمجعنا السري إليه وإىل أصحابه لنستأصل بقيتهم،  فمر الركب 

برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو بحمراء األسد، فأخربوه بالذي قال أبو سفيان، فقال 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه: » حسبنا اهلل ونعم الوكيل «��3.

��1 � َتردي � أي ترسع وهي ترضب األرض بحوافرها، من ردى َيردي َرديًا، و� التنابلة� 
مجع تنبل، وهو القصري، وهو معيب يف املقاتل، و� امليل � مجع أميل وهو الذي ال رمح 
ل�ه، وقيل ال�ذي ال ترس له، وقيل الذي ال يثبت عىل ال�رسج، و� املعازيل� الذين ال 

ساح معهم . � تنظر هذه املعاين يف سبل اهلدى والرشاد 449/4 � 
��2 تفس�ري الطربي 246/6- 247، ورواه ابن هش�ام عنه يف س�ريته �67/3-�68، مع 

اختاف يسري . 
��3 تفسري الطربي 248/6، وسرية النبي ملسو هيلع هللا ىلص البن هشام 69/3 .
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ثانيًا: بيان معاين اآليات وبعض ما فيها من الفوائد الدالة عىل فضل 
َمْن َشِهَد محراء األسد: 

ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ   تعـاىل: ﴿  أ( قولـه 
ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ﴾:

الذي�ن  للمؤمن�ني  صف�ة  ه�و  ى﴾:  ې   ې   ﴿ې    -1
ذكره�م اهلل يف اآلية الس�ابقة يف قول�ه ﴿  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ   ﴾، 
أي: » وأن اهلل ال يضيع أجر املؤمنني املس�تجيبني هلل والرس�ول من بعد ما 
أصاهب�م  الق�رح «��1. فهذا وعد ب�أن اهلل ال يضيع أجره�م، أي ال يبطله، 

وإنام حيفظه هلم وجيازهيم عليه جزاء حسنًا.

2- و� الَقْرح � هو اجلروح واآلالم، أي التي أصابتهم بأحد. ووْصُف 
الصحابة باالس�تجابة وهم عىل هذه احلالة مدح ال خيفى، فهو إش�ارة إىل 
صدقهم وإخاصهم ؛ ألنه ال يس�تجيب للنداء ويتحامل عىل نفس�ه وهو 

ض لطلب مرضاة اهلل ، وهان عليه ما سواه . عىل هذه احلالة إال من متحَّ

3- ﴿ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ ﴾: مَجَع اهللُ هنا بني وصفني، 
ومها اإلحسان والتقوى، يقول أبو السعود رمحه اهلل: » واملقصود من اجلمع 

��1 تفس�ري البغ�وي 138/2، وينظ�ر الط�ربي 238/6 . أي �الذي�ن� يف موضع خفض 
بدل من �املؤمنني�، وهذا وجه من الوجوه . وهلا ثاثة وجوه أخرى، وجهان منها يف 
نفس املعنى الس�ابق، ومها أن � الذين اس�تجابوا � يف موضع نصب بإضامر أعني، أو 

يف موضع رفع عىل إضامر �هم� . روح املعاين 124/4 .

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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بني الوصفني املدح والتعليل، ال التقييد ؛ ألن املس�تجيبني كلهم حمس�نون 
ومتقون« ��1. أي هلم أجر عظيم ؛ ألهنم أحسنوا واتقوا .

�- يقـول الزخمـرشي رمحـه اهلل: » ) ِمـْن( يف قولـه ﴿ وئ  ۇئ  
ڎ   ڌڎ   ڌ   ڍ     ﴿ تع�اىل:  قول�ه  يف  مثله�ا  للتبيـني،   ﴾ ۇئ  
ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ    ﴾ ]الفت�ح : 29[، ألن الذي�ن اس�تجابوا 
فالوع�د   .�2�» بعضه�م  ال  واتق�وا،  كله�م  أحس�نوا  ق�د  والرس�ول   هلل 

فيها جلميعهم ال لبعضهم، واهلل تعاىل أعلم .

ی   ی   ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ     ﴿ تعـاىل:  قولـه  ب( 
ی      جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  ﴾.

1- امل�راد من �الناس� يف قول�ه ﴿ ېئ  ېئ  ېئ  ىئ﴾ مجاعة بني 
عبد القيس أو نعيم بن مسعود . واملراد من �الناس� يف قوله: ﴿ ىئ  ىئ  

ی  ی  ی  ی ﴾ أبو سفيان ومن معه��3 .

2- يف هذه اآلية بيان لشدة إخالصهم ريض اهلل عنهم، وثبات يقينهم 
يف اهلل تع�اىل، حي�ث مل يلتفت�وا إىل ختويف من خوفهم، ثق�ة يف اهلل وتوكًا 
 علي�ه، فه�ذا م�ا يف قلوهب�م��4، وهو ما أف�اده أيض�ًا التفوي�ض يف قوهلم: 

��1 تفسري أيب السعود 113/2، وينظر روح املعاين 125/4 . 
��2 الكشاف 441/1 . وينظر الكام عىل آية سورة الفتح يف ص 97 من هذا البحث .

��3 ينظر املحرر الوجيز 424/3، وأيب السعود 114/2، وفتح القدير 400/1. واقترص 
صاحب املحرر عىل ركب عبد القيس. وينظر تفسري الطربي 244/6 .

��4 ينظر تفسري أيب السعود 114/2 .
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﴿ ىئ  يئ  جب  حب ﴾ . وكل ذلك من فضل اهلل عليهم ﴿  ڀ  
ٺ  ٺ   ٺ ﴾.

 ، 3- يف هـذه اآليـة بيـان بـأن إيامن هـؤالء الصحابـة يف زيـادة وترقٍّ
 وأن الش�دائد التي مرت هبم مل تضعف إيامهنم ب�ل أصقلته، وزادهتم يقينًا 

عىل يقينهم.

يقول الطربي رمحه اهلل: » ﴿  جئ  حئ   ﴾، يقول: فزادهم ذلك ؛ 
فهم أمَر أيب س�فيان وأصحابه من املرشك�ني يقينًا إىل  م�ن ختويف َم�ْن خوَّ
يقينهم، وتصديًقا هلل ولوعده ووعد رسوله إىل تصديقهم، ومل يثنهم ذلك 
عن وجههم الذي أمرهم رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بالس�ري فيه، ولكن س�اروا حتى 
فهم  فهم من خوَّ بلغوا رضوان اهلل منه، وقالوا ثقة باهلل وتوكًا عليه، إذ خوَّ
أبا سفيان وأصحابه من املرشكني: ﴿ ىئ  يئ  جب  حب﴾، يعني 
بقول�ه:﴿ ىئ  يئ  ﴾، كفانا اهلل، يعني: يكفينا اهلل ﴿  جب  حب﴾، 

يقول: ونعم املوىل ملن ولَيه وكَفله « ��1.

پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    ٱ    ﴿ تعـاىل:  قولـه  ج- 
پ   ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ﴾. 

1- يف ه�ذه اآلية بيان بأن اهلل منَّ عليهم بأربٍع: � بالنعمة، والفضل، 
ورصف الس�وء، واتباع الرضا �. يقول القرطبي رمحه اهلل: » قال علامؤنا: 
ملا فوضوا أمورهم إليه، واعتمدوا بقلوهبم عليه، أعطاهم من اجلزاء أربعة 

��1 تفسري الطربي 245/6 .

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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اهم عنه،  مع�ان: النعمة، والفضل، ورصف الس�وء، واتباع الرض�ا. فرضَّ
وريض عنهم«��1. فام أعظم هذه اجلزاء !

2- ويف تنويـن ) نعمة ( بيان لفخامة هـذه النعمة، أي فرجعوا بنعمة 
عظيم�ة ال ُيق�ادر قدره�ا، ووصفه�ا بأهنا � م�ن اهلل� فخام�ة أخرى تؤكد 
الفخامة التي أفادها التنكري. يقول أبو السعود بعد أن بنّي ذلك: » والنعمة: 
ه�ي العافية، والثبات عىل اإليامن، والزي�ادة فيه، وحذر العدو منهم «��2. 
وأم�ا الفض�ل فقيل: هو م�ا تفضل اهلل ب�ه عليهم من األج�ر، وقيل: ربح 

جتارة قاموا هبا يف خرجتهم هذه ��3. 

3- ويف قوله تعاىل: ﴿  پ   ڀ  ڀ ﴾ بيان لرضا اهلل عن فعلهم 
هــذا ��4، وأهن�م يف اس�تجابتهم ع�ىل هذه احل�ال ويف كل ما َأَت�وا يف هذه 
الغزوة من قول أو فعل قد أتوا بام يريض اهلل تعاىل، واتباع رضوان اهلل هو 
 أقىص ما يأيت به الساعون، وحتصيل رضوانه هو غاية ما يفوز به العاملون 

﴿  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې   ې    ې﴾ ]التوبة: 72[.

فه�ذا ما أثبت�ه اهلل تعاىل هلم وما وصفهم به، ف�امذا ثبت ملن مل يقُدْرهم 
ه، وليعرف قدَره .  قَدرهم؟! أو زاغ فانتقصهم؟! فليلزم امرٌؤ حدَّ

��1 تفسري القرطبي 282/4 . 
��2 تفسري أيب السعود 114/2 .

��3 ينظر الكشاف 442/1، وأيب السعود 114/2، وفتح القدير 400/1.
��4 ينظر تفسري الطربي 253/6 . 
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�- ﴿  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ ﴾: ه�ذه خامت�ة فيه�ا التذكري بأن الفضل 
كله منه تعاىل، وفيها َتْرجيٌة هلم ريض اهلل عنهم باملزيد، فهو الذي وفَّقهم، 
ورصف عنه�م عدّوهم، وأنعم من فضله عليه�م يف هذه الغزوة بام أنعم، 

وهو الذي ُينَْتظر منه يف الدنيا واآلخرة فوق ما يأملون .

�- وآخـرًا: ف�إذا تأملن�ا املطابقة بني ما يس�تبرش به الش�هداء يف قوله 
تع�اىل: ﴿ ۆ  ۆ ۈ  ۈ  ٴۇ   ﴾ ]آل عم�ران: 171[، وب�ني م�ا 
ُأعطي هؤالء املستجيبون هلل والرسول من النعمة والفضل يف قوله تعاىل: 
﴿  ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ﴾ عرفنا أن هؤالء من جنس هؤالء، وأهنم 
يف اإلخاص س�واء، وأن هذه البشارات كاملقدمة ملا ينتظر املستجيبني يف 

اآلخرة من رفيع الدرجات .

وبعــد: فهذا بعض ما يف هذه اآلي�ات الكريامت من املعاين والفوائد 
واللطائف، تبني فضل أهل غزوة محراء األسد، وهم َمْن بقي من الصحابة 
الذين شهدوا أحدًا، والذين عاتب اهلل تعاىل فيها بعضهم، بعد أن مدح اهلل 

يف اآليات السابقة عليها شهداءهم، فتأمل !!. تعرف الفضل هلم.

  

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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ُملحٌق ببعض ما ورد يف صفة اخلارجني

حِلْمراء اأَلسد رضي اهلل عنهم

1- أخ�رج الط�ربي بس�نده عن عكرمة ق�ال: » كان ي�وُم ُأحد يوَم 
الس�بت للنصف من ش�وال، فل�ام كان الغُد م�ن يوم ُأحد، ي�وم األحد 
لس�تَّ عرشَة ليلة مضت من شوال، أذَّن مؤذِّن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف الناس 
ن�ه أن: »ال خيرجـننَّ معنـا أحـد إال من حض  بطل�ب الع�دو، وأذَّن مؤذِّ
 يومنـا باألمـس «. فكّلمه جاب�ر بن عبد اهلل ب�ن عمرو بن ح�رام فقال: 
يا رسول اهلل، إّن أيب كان خلَّفني عىل أخواٍت يل َسبٍع، وقال يل: يا بني، إنه 
ال ينبغي يل وال لك أن نرتك هؤالء النسوة ال رجل فيهن، ولسُت بالذي 
أوث�رك باجلهاد مع رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ع�ىل نفيس! فتخلَّْف ع�ىل أخواتك، 
 فتخلف�ُت عليه�ن. ف�أِذَن له رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فخ�رج مع�ه. وإنام خرج 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ُمْرهًبا للعدّو، ليبلغهم أنه خرج يف طلبهم، ليظنوا به قوة، 
وأّن الذي أصاهبم مل يوهنهم عن عدوهم «��1.

2- وأخرج الطربي بس�نده عن أيب السائب موىل عائشة بنت عثامن: 
» أن رجًا من أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من بني عبد األش�هل، كان ش�هد 

��1 تفس�ري الطربي 240/6، وقد رواه من طريق ابن إسحاق، ونحوه يف سرية ابن هشام 
 . 66 -65/3

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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أحًدا قال: ش�هدُت مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أحًدا، أنا وأخ يل، فرجعنا جرحيني: 

َن ]مؤذن[ رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص باخلروج يف طلب الع�دّو، قلت ألخي،  فل�ام أذَّ

أو ق�ال يل: أتفوتنا غزوٌة مع رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ؟ واهلل م�ا لنا من دابة نركبها، 

وما منا إال جريح ثقيل! فخرجنا مع رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وكنت أيرس جرح�ًا 

منه، فكنُت إذا ُغلب محلته ُعقبة ومشى عقبة، حتى انتهينا إىل ما انتهى إليه 

املس�لمون، فخرج رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حتى انتهى إىل محراء األس�د، وهي من 

املدين�ة ع�ىل ثامنية أميال، فأقام هب�ا ثاًثا، االثنني والثاث�اء واألربعاء، ثم 

رجع إىل املدينة «��1.

فه��ذا بع�ض ما ورد يف أحواهل�م، ذكرته ألنه من مت�ام بيان فضلهم، 

واهلل تعاىل أعلم .

  

��1 تفسري الطربي 240/6- 241، وقد رواه من طريق ابن إسحاق، ونحوه يف سرية ابن 
هشام 66/3- 76 . 
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عطاءات الرحن ألهل بيعة الرضوان

1- يقـول تعـاىل:﴿  ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  
ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  

ڤ  ڤ﴾ ]الفتح:10[.

2- ويقول تعاىل: ﴿  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  
ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ  

ڻ   ۀ    ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ﴾. ]الفتح: 18، 19[.

3- ثـم قال تعاىل: ﴿                  گ        ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ﴾ ]الفتح: 26[.

متهــيد:

تضمنت هذه اآليات ثناًء عظياًم من اهلل تعاىل عىل أهل بيعة الرضوان، 
وشهادات وبرشيات كثرية من اهلل تعاىل هلم.

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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1- فقد أس�بغ اهلل تعاىل رضوان�ه عليهم، وأثبت رضاه عنهم، وتلك 

ه�ي الغاية العليا، وكل من ريض اهلل عنه فقد فاز، وأخرب اهلل عن صدقهم 

ورس�وخ إيامهنم وأن ظواهرهم كبواطنهم، وأهنم رشكاء لرس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

تعاىل يف نزول السكينة - وهي الطمأنينة والسكون - عليهم، واستقرارها 

يف قلوهب�م، وأخ�رب أن كلمة التقوى الزم�ة هلم غري منفك�ة عنهم، وأهنم 

نال�وا ذلك عن ج�دارة، فكانوا أح�ق بكلمة التقوى وأهله�ا، وليس بعد 

ش�هادة اهلل تعاىل هلم ش�هادة، فمن اعتقد يف حقهم غري هذا فعقيدته باطلة 

خمالفة للقرآن ��1. 

2- وإذا كان هل�ذه البيعة من جهة فضل عظيم، فإن من كانت بس�ببه 

كذلك له فضل كبري، وهو عثامن بن عفان ريض اهلل تعاىل عنه. 

3- يقول اإلمام أبو بكر اجلصاص يف قوله تعاىل: ﴿ ک  ک  ک  

گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ﴾: » في�ه الداللة عىل صحة إيامن 
الذي�ن بايعوا النبي ملسو هيلع هللا ىلص بيعة الرض�وان باحلديبية، وِصْدِق بصائرهم، فهم 

ق�وم بأعياهن�م ... فدّل عىل أهنم كانوا مؤمنني ع�ىل احلقيقة، أولياء اهلل، إذ 

غ�ري جائز أن خيرب اهلل برضاه عن قوم بأعياهن�م إال وباطنهم كظاهرهم يف 

صحة البصرية وص�دق اإليامن، وقد أكد ذلك بقوله: ﴿ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   

ڱ  ڱ  ں   ﴾ يعن�ي: الص�رب بص�دق نياهتم، وه�ذا يدل عىل أن 

��1 ينظر إظهار احلق لرمحة اهلل اهلندي 934/3 .
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التوفي�ق يصحب صدق النية، وه�و مثل قوله: ﴿  ڈ         ژ  ژ    ڑ  
ڑ  ک ﴾ ]النساء:35[ «��1.

4- وقد احتج بآية الرضا عن أهل بيعة الرضوان كثري من العلامء، عىل 
من س�اء فهمه فوقع يف يشء من انتق�اص أحد من أهل بيعة الرضوان��2، 
وساقوها كذلك ردًا عىل بعض املبتدعة، وغريهم؛ بأنه قد بلغنا عنه تعاىل 
أنه ريض عنهم وعلم ما يف قلوهبم، ومل يبلغنا عنه أنه سخط عليهم أو عىل 
أحده�م، فالرض�ا عنهم ثاب�ت، مل يتغري، وبنحو ه�ذا االحتجاج احتجوا 
عىل رضا اهلل عن أهل بدر وعفو اهلل يف اآلخرة عنهم بس�بب ما قدموا��3، 

��1 أحكام القرآن 273/5 .
��2 يق�ول احلافظ العائي يف هذه اآلية: » وه�ي خاصة بأهل بيعة الرضوان منهم. بخاف 
اآلي�ات املتقدمة، فإهنا تعم مجيع الصحاب�ة ريض اهلل عنهم. ولكنها -أعني هذه اآلية- 
مفي�دة التمس�ك هبا يف حق من البس الفتن من أهل احلديبي�ة. فقد تقدم فيهم اخلاف 
مطلقًا. واهلل سبحانه وتعاىل أخرب أنه قد ريض عمن بايع حتت الشجرة فيستصحب هذا 

احلكم فيهم إىل أن يتبني خافه عن اهلل تعاىل«. � حتقيق منيف الرتبة ص �78-77 .
��3 ورد نح�و ذل�ك في�ام روى عمرو بن ميمون عن ابن عب�اس ريض اهلل عنهام يف حديث 
ضعي�ف اإلس�ناد ويف بعضه غرابة، قال: » إين جلالٌس إىل ابن عباس أتاه تس�عة رهط 
... ق�ال: َأخرَبَن�ا اهللُ ع�ز وجل يف القرآن أنه قد ريض عن أصحاب الش�جرة فعلم ما 
يف قلوهب�م، ه�ل حدثنا أنه س�خط عليهم بع�د؟ ! قال: وقال نب�ي اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لعمر حني 
ق�ال: ائ�ذن يل فألرضب عنقه قال: أَوكنَت فاعاًل ؟ وما يدريك، َلَعلنَّ اهلل قد اطلع إىل 
أهل بدر فقال اعملوا ما شـئتم « . رواه أمحد يف املس�ند 330/1، والطرباين يف الكبري 
97/12، واحلاكم يف املس�تدرك 132/3. وانظر تعليق حمقق املس�ند طبعة مؤسس�ة 

الرسالة 188-181/5 .

 وقد ذكر ابن األثري يف الكامل � 17/5 � - والعهدة عليه- عن عمر بن عبد العزيز = 
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وأوردوا يف ذلك نصوصًا كثرية، وأشهر ما احتجوا به قول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
لعم�ر بن اخلط�اب: » وما يدريك لعـّل اهلل اطلع عليهم فقـال: اعملوا ما 

شئتم فقد أوجبت لكم اجلنة «��1.

وبع�د ه�ذا التمهيد: نتن�اول هذه اآلي�ات من خ�ال التعريف ببيعة 
الرض�وان، ث�م فضائل أهلها كام ش�هدت هبا اآليات، ون�ورد معها بعضًا 
من نصوص العلامء وتعليقاهتم عىل آية الرضا عنهم واستدالالهتم هبا، ثم 
نذك�ر بعض ما ورد يف فضل أهل بيعة الرضوان يف الس�نة، ونختمه بذكر 

إمجاٍع ألهل السنة يتعلق بأهل هذه البيعة.

 أواًل: التعريف ببيعة الرضوان:

كان�ت بيع�ة الرضوان باحلديبية يف العام الس�ادس من اهلجرة، بعد 
أن خرج رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف أربعامئة وألف من املس�لمني من املهاجرين 
واألنص�ار ومن حل�ق هبم من الع�رب يقصدون البيت احل�رام للعمرة، 

= يف س�بب حمبته عليًا ريض اهلل عنه وكان عمر إذ ذاك ش�ابًا، أنه قال: » كنت باملدينة 
أتعل�م العل�م وكن�ت أل�زم عبيد اهلل ب�ن عبد اهلل ب�ن عتبة ب�ن مس�عود - ]وهو أحد 

 فقه�اء املدينة الس�بعة[ - فبلغ�ه عني يشء من ذلك، -]يعني م�ن الوقوع يف حق عيٍّ
 ريض اهلل عن�ه[- فأتيته يوم�ًا وهو يصي، فأطال الصاة، فقع�دت أنتظر فراغه، فلام 
ف�رغ م�ن صاته التف�ت إيلَّ فقال يل: مت�ى علمت أن اهلل غضب عىل أه�ل بدر وبيعة 
الرض�وان بع�د أن ريض عنهم؟ قلت: مل أس�مع ذلك. قال: فام ال�ذي بلغني عنك يف 

عي؟ فقلت: معذرة إىل اهلل وإليك! وتركت ما كنت عليه «.
��1 صحيح البخاري 2542/6، برقم 6540 .
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وساق رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص معه اهلدي وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه 

وليعل�م الن�اس أنه إنام خرج زائ�رًا هلذا البيت ومعظ�اًم، وبلغ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص 

اس�تعداد قري�ش لقتال�ه وتعاهده�م أال يدخلها عليهم رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

واملسلمون أبدًا ��1.

فل�ام وصل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل احلديبية دعا عث�امن بن عفان ريض اهلل 

عنه، قال السهيي : » فبعثه إىل أيب سفيان وأرشاف قريش، خيربهم أنه مل يأت 

حل�رب وأنه إنام جاء زائرًا هلذا البيت، ومعظاًم حلرمته،  قال ابن إس�حاق: 

فخرج عثامن إىل مكة، فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حني دخل مكة، أو 

قبل أن يدخلها، فحمله بني يديه ثم أجاره حتى بلَّغ رسالة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

فانطلق عثامن حتى أتى أبا س�فيان وعظامء قريش، فبلغهم عن رس�ول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص وما أرسله به فقالوا لعثامن حني فرغ من رسالة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إليهم: 

إن ش�ئت أن تطوف بالبي�ت فطف فقال: ما كنت ألفع�ل حتى يطوف به 

رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص . واحتبس�ته قريش عندها، فبلغ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واملسلمني 

أن عثامن بن عفان قد ُقتل.

قال ابن إسحاق: فحدثني عبد اهلل بن أيب بكر: أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال 

حني بلغه أن عثامن قد قتل: » ال نرح حتى ُنناِجز القوم « فدعا رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص النّ�اس إىل البيعة، فكانت بيعة الرضوان حتت الش�جرة، فكان الناس 

��1 ينظر الروض األنف 452/6، 453.
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يقولون: بايعهم رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل املوت، وكان جابر بن عبد اهلل يقول: 
إن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مل يبايعنا عىل املوت، ولكن بايعنا عىل أن ال نفر .

فباي�ع رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الن�اس ومل يتخل�ف عن�ه أح�د م�ن املس�لمني 
حرضها، إال اجلد بن قيس أخو بني سلمة، فكان جابر بن عبد اهلل يقول: 
واهلل لكأين أنظر إليه الصقًا بإبط ناقته، قد ضبأ إليها، يسترت هبا من الناس. 

ثم أتى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن الذي ُذكر من أمر عثامن باطل «��1.

وقد بايع النبي ملسو هيلع هللا ىلص بنفس�ه عن عثامن بن عفان ريض اهلل عنه، كام جاء 
عن�د البخ�اري عن عب�د اهلل بن عم�ر ريض اهلل عنهام ق�ال: » وكانت بيعة 
 الرض�وان بعد ما ذهب عث�امن إىل مكة فقال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بيده اليمنى: 

» هذه يد عثامن « . فرضب هبا عىل يده فقال: » هذه لعثامن « ��2. 

اهلل  ومنن  الرضوان  بيعة  أهل  وهم  احلديبية،  أهل  فضائل  من  ثانيًا: 
تعاىل عليهم، كام شهدت هبا اآليات:

أ( جعـل اهلل تعـاىل صلح احلديبيـة فتحًا مبينـًا ��3، وذل�ك باعتبار ما 
في�ه من املصلح�ة، وما آل األمر إليه من فتح مكة��4، وانتش�ار اإلس�ام، 

��1 الروض األنف 460/4. وينظر السرية النبوية البن هشام 317/4- 318 . 
��2 صحيح البخاري 1532/3، برقم 3495 .

��3 هذا هو قول اجلمهور، وبعضهم قال: إن املراد بالفتح فتح مكة، ينظر تفس�ري ابن كثري 
325/7، وروح املعاين 84/26. والتحرير والتنوير 145/26.

��4 ينظر تفسري ابن كثري 325/7 . 
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ودخول القبائل يف دين اهلل بعد أن وضعت احلرب بني املسلمني وقريش، 

ق�ال الزه�ري: » فلقد دخل يف تلك الس�نتني -]أي ما ب�ني الصلح وفتح 

مكة[- مثُل َمن كان َدَخل يف اإلسام قبل ذلك أو أكثر«��1 . 

ب�ًا عىل هذه البيع�ة املباركة، ف�ام أعقبه من  وق�د كان ه�ذا الصلح مرتَّ

نتائ�ج هو إكرام من اهلل تعاىل لرس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وثم�رُة الصدق الذي أبداه 

أصحاب�ه، وم�ا علمه اهلل يف قلوهب�م ريض اهلل تعاىل عنه�م من اخلري، فعن 

الرباء قال: »  تعدون أنتم الفتَح فتَح مكَة، وقد كان فتح مكة فتحًا، ونحن 

نعد الفتح بيعة الرضوان يوم احلديبية« ��2.

وجعل اهلل عاقبة هذا الفتح أمورًا عظيمة يف حق رسوله ملسو هيلع هللا ىلص ، فمنها:

1- غف�ران اهلل تعاىل لنبيه ما تقدم م�ن ذنبه وما تأخر- أي إن كان له 

ملسو هيلع هللا ىلص ذن�ب، وهو ال خي�رج عن خاف األوىل بالنظ�ر إىل مقامه الرشيف - 

ويف ه�ذه اخلصوصي�ة إعاء ملنزلته ملسو هيلع هللا ىلص، فإن أحوال�ه ملسو هيلع هللا ىلص كلها جارية عىل 

الرب واالستقامة، التي مل ينلها برش سواه، ال من األولني وال من اآلخرين، 

وهو أكمل البرش عىل اإلطاق، وسيدهم يف الدنيا واآلخرة��3 .

2- إمت�ام اهلل تع�اىل نعمت�ه ع�ىل رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص، وذل�ك بإع�اء الدين 

��1 فتح الباري 441/7 .
��2 صحيح البخاري 1525/4، برقم 3919 .

��3 ينظر تفسري ابن كثري 328/7 .
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وانتش�اره يف الب�اد وغ�ري ذلك مم�ا أفاضه اهلل تع�اىل عليه ملسو هيلع هللا ىلص م�ن النعم 

الدينية والدنيوية��1 .

3- هدايته ملسو هيلع هللا ىلص الرصاط املستقيم، قال ابن كثري: » أي: بام يرشعه لك 

من الرشع العظيم والدين القويم «��2. وإال فاهلداية إىل الرصاط املس�تقيم 

ثابتة للنبي ملسو هيلع هللا ىلص من وقت بعثته، ولكنها تزداد بزيادة بيان الرشيعة��3.

4- نرص اهلل تعاىل لرسوله نرصًا عزيزًا، أي نرصًا قويًا منيعًا ال يغلبه 

غال�ب، وال يدفع�ه دافع��4، ق�ال الطاهر بن عاش�ور: » فهو ما كان من 

فت�ح مك�ة وما عقبه م�ن دخول قبائل العرب يف اإلس�ام ب�دون قتال، 

وبعثه�م الوفود إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ليتلقوا أحكام اإلس�ام ويعلِّموا أقوامهم 

إذا رجعوا إليهم«��5 . 

وكل ذل�ك يف قول�ه تع�اىل: ﴿  ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  

ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ  

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ﴾  ]الفتح: 1- 3[. 

��1 روح املعاين 91/26 .
��2 تفسري ابن كثري 328/7 .

��3 ينظر التحرير والتنوير 148/26 . 
��4 التفس�ري الوسيط لطنطاوي س�ورة الفتح، اآلية: 3، � 199/26 ط1 �، وينظر تفسري 

القرطبي 263/16 .
��5 التحرير والتنوير 148/26.
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5- ويف ه�ذه احلادث�ة أعلم اهللُ تعاىل أنَّ كلَّ بيعٍة لرس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هي 

بيع�ٌة هلل تعاىل، وأهنا ليس�ت مقص�ورًة ع�ىل املبايعة حتت الش�جرة، وهذا 

مستفاد من عموم قوله تعاىل:﴿  ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  ﴾��1، 

ويف ه�ذا إع�اء ملقامه ملسو هيلع هللا ىلص، وأما الرضا يف قول�ه تعاىل: ﴿  ک  ک  ک  

گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ﴾، فهو خاص بأهل هذه البيعة. 
وسيأيت مزيد بيان لذلك . 

وأّمـا األمـور العظيمـة التي ترتبت عـىل هذا الفتـح يف حق أصحاب 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فمنها :

- وع�د اهلل تع�اىل أصح�اب بيع�ة الرضوان اجلن�ة وأن يكف�ر عنهم 
س�يئاهتم، كام يف قوله تعاىل: ﴿ ڍ  ڍ        ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ   کک  ک  ک  گ  گ  گ  گ﴾ 

]الفتح: 5[.

وع�ن أن�س بن مالك ق�ال: » ملا نزلت هذه اآلية ع�ىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ﴿ ٱ      
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ﴾ َمْرِجَعه من 
 احلديبي�ة وهم خمالطهم احلُ�زن والكآبة وقد ُنحر اهل�دي باحلديبية، فقال: 
» لقـد ُأنزلـت آيٌة هي أحـبُّ إيلنَّ من الدنيا مجيعًا «، قالوا: يا رس�ول اهلل قد 

علمنا ما يفعل بك، فام يفعل بنا؟ فُأنزلت ﴿ ڍ      ڍ ڌ   ڌ  

��1 استفدته من شيخنا البحياوي جزاه اهلل عنّا خريًا، جوابًا لسؤال سألته عنه . 

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ   کک  ک  ک  گ  گ  
گ  گ ﴾« ��1. 

ويف رواي�ة البخ�اري: » قال أصحابه: هنيئًا مريئًا، فام لنا ؟ فأنزل اهلل: 
﴿ ڍ      ڍ ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ ﴾« ��2.

ب( ومن منن اهلل تعاىل عليهم أنه أنزل السكينة يف قلوهبم:

وتلك فضيلة عظيمة حيث جعل اهلل قلوهبم مقرًا للسكينة والطمأنينة، 
فثبت�وا بذل�ك حني تقلق النف�وس وتدحض األق�دام، وه�ذا اإلنزال من 
لط�ف اهلل تعاىل وعنايته هب�م ليتحملوا وقع صدهم عن البيت ورجوعهم 
دون أداء العم�رة، وَتَعنّ�ت قري�ش وما أرصت عليه م�ن الرشوط اجلائرة 
يف صل�ح احلديبي�ة، ولتس�هل عليهم أيض�ًا طاعة النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص يف أمر حيز يف 
نفوس�هم، وذلك ح�ني أمرهم أن يتحللوا من إحرامهم بحلق ش�عورهم 
وذبح هدهيم بعد أن صدوا عن البيت، فلم يك إنزال السكينة ليزيل شكًا 
يطعن يف إيامهنم، وإنام كام قال تعاىل: ﴿  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ ﴾ أي يقينًا 
م�ع يقينهم، خيفف وقع م�ا لقوه ويذهب خواطر الش�يطان عن بعضهم، 

وليزدادوا إيامنا باستجابتهم ألوامر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ��3.

��1 أخرجه أمحد يف املسند 215/3، 134، 173. 
��2 أخرجه البخاري 1530/4، برقم 3939 .

��3 ينظر تفسري ابن كثري 325/7، 329، والقرطبي 264/26، والفخر الرازي 81/14- 
82، والبيضاوي 200/5، واخلازن 189/6 والتحرير والتنوير 149/26 .
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وقال القرطبي وغريه يف معنى زيادة اإليامن هنا: » أي تصديقًا برشائع 
اإلي�امن م�ع تصديقهم باإلي�امن «��1 . » فإهنم آمنوا بأن حممدًا رس�ول اهلل 
وأن اهلل واح�د واحل�رش كائ�ن، وآمنوا ب�أن كل ما يقول�ه النبي ملسو هيلع هللا ىلص صدق 
وكل م�ا يأمر اهلل تعاىل به واجب«��2. ففي اآلية إذْن مزيد عناية هبم ورفع 

يف درجات إيامهنم .

ج( ألزمهم كلمة التقوى، وأخر أهنم أحق هبا وأهلها، فال سـبيل إىل 
الطعن يف تقواهم:

فمن طعن يف تقواهم، ويف متس�كهم بدينهم وطاعتهم لرسوهلم، فقد 
تع�دى وجترأ ع�ىل اهلل وصادم كت�اب اهلل الذي وصفه�م بأهنم ﴿  ہ  ہ   

ہ ﴾ . 

وكلم�ة التقوى كام يق�ول الفخر الرازي: » فيها وج�وه، أظهرها أهنا 
ق�ول: ال إل�ه إال اهلل، فإنه يقع هبا االتقاء عن ال�رشك « ��3. وهذا قول عي 
واب�ن عمر، وابن عباس وجماهد وقتادة وعكرمة والضحاك، وغريهم من 
أئمة التفس�ري، وقال عطاء اخلراساين: هي: ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل. 

وقال الزهري: بسم اهلل الرمحن الرحيم ��4.

��1 تفسري القرطبي 264/26 .
��2 تفسري الفخر الرازي 82/14

��3 تفسري الفخر الرازي 104/14 .
��4 ينظر تفسري القرطبي 289/16، وابن كثري 345/7- 346 .

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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واملعنـى: أنه تع�اىل ألزمهم عن�د الصلح كلمة التقوى، ق�والً بلفظها 
وعمًا بمدلوهلا من طاعة اهلل ورس�وله، فأطاعوا وثبتوا وتأنوا، فعصمهم 
بذلك من مقابلة محية الكفار بالغضب واالنتقام، وأهنم أحق هبذه الكلمة 
الت�ي اس�تكرب عنه�ا املرشكون، وأهن�م هم أهله�ا، فهي مازم�ة ال تنفك 

عنهم��1، وهبذا شهد كتاب اهلل .

وقد أش�ار الّرازي هنا إىل معنى لطيف يف قوله تعاىل:﴿ ہ ﴾ أّنه 
لدفع توهم املفاضلة بني املسلمني وبني املرشكني؛ ألن املرشكني ليسوا بأهل 

تقوى، وأنه ملا كان هؤالء املؤمنون عند اهلل أكرم الناس ُألزموا تقواه��2. 

فتلك ش�هادة من اهلل ألصحاب رس�وله بأهنم هم أه�ل ال إله إال اهلل 
وأهل تقواه، فام أعظمها من شهادة .

د( أثبـت اهلل تعاىل رضاه عنهم، وعن تلك البيعة، ومن ريض عنه فال 
يعذبه أبدًا :

وذل�ك يف قوله تع�اىل: ﴿  ک  ک  ک   ﴾ ومن ريض اهلل تعاىل عنه 
فق�د فاز، فليس بعد رضا اهلل عن عبده مطلب، » فهو أعظم خري يف الدنيا 

واآلخرة، قال تعاىل: ﴿ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ ﴾]التوبة: 72[ «��3 .

��1 ينظر التحرير والتنوير 194/26، 195 . 
��2 تفسري الفخر الرازي 104/14 .

��3 التحرير والتنوير 173/26 .
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ويف ه�ذا الرضا إعام بأهنم يموتون عىل اإليامن، وأنه ال يقع منهم 
ما يوجب س�خط اهلل تعاىل، وأهنم موفقون لاس�تقامة، وأن ما قد يقع 
منه�م أو م�ن أحد من خمالفة فهي مغفورة له يف اآلخرة، إما بقبول توبته 
أو بفضل هذه السابقة، أو مكفرة عنه أو أهنا ال تقاس مع هذه السابقة، 
الت�ي أوجبت هلم الرض�ا، وأهنم مجيعًا من أهل اجلنان، ش�أهنم يف ذلك 
ش�أن أهل ب�در، وتل�ك خصوصية هل�م ريض اهلل تعاىل عنه�م أمجعني، 

وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء من عباده.

من عيون نصوص العلامء وتعليقاهتم عىل آية الرضا واستدالالهتم هبا :

1- ق�ال مكي بن أيب طالب رمح�ه اهلل: » وَمن ريض اهلل عنه مل يدخل 
النار أبدًا «��1.

2- وقال أبو بكر اإلس�امعيي رمحه اهلل: » ومن أثبت اهلل رضاه عنه مل 
يكن منهم بعد ذلك ما يوجب سخط اهلل عز وجل «��2.

3- وذكر عبد القاهر البغدادي رمحه اهلل يف رد أهل الس�نة عىل بعض 
الف�رق املبتدع�ة: »... وقالوا هلم إذا كان الرضا من اهلل تعاىل عن العبد إنام 
يك�ون عىل عل�م أنه يموت عىل اإلي�امن، وجب أن يك�ون املبايعون حتت 

الشجرة عىل هذه الصفة «��3. 

��1 اهلداية إىل بلوغ النهاية 6954/11  .
��2 اعتقاد أئمة أهل احلديث ص 48 . 

��3 الفرق بني الفرق ص 74 . 

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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4- وق�ال اب�ن حزم رمحه اهلل: » ف�كل من تقدم ذكره م�ن املهاجرين 

واألنص�ار ريض اهلل عنه�م إىل مت�ام بيعة الرض�وان فإننا نقط�ع عىل غيب 

قلوهب�م وأهن�م كلهم مؤمنون صاحل�ون ماتوا عىل اإلي�امن واهلدى والرب، 

كله�م م�ن أه�ل اجلن�ة ال يل�ج أح�د منه�م الن�ار البت�ة لق�ول اهلل تعاىل: 

]الواقع�ة:   ﴾ ۋ    ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ﴿ ڭ  

1-12[، وكقوله َعّز وج�ل: ﴿ ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں   ﴾ ]الفتح: 18[.

قال أبو حممد ]أي ابن حزم[: فمن أخرَبنا اهلل عز وجل أنه علم ما يف 

قلوهب�م ريض اهلل عنهم وأنزل الس�كينة عليهم ف�ا حيل ألحد التوقف يف 

أمرهم وال الشك فيهم البتة «��1.

فهذه بعض تعليقات العلامء عىل هذه اآلية الكريمة وبيان ما فيها من 

فضل ألهل هذه البيعة.

هـ( عظنَّم اهللُ شأَن هذه البيعة، فجعل بيعتهم لرسوله بيعة هلل تعاىل:

وذلك يف قوله تعاىل:﴿  ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  

ڀ ﴾ ]الفت�ح: 10[ . ف��» بيعتهم للنبي ملسو هيلع هللا ىلص يف الظاهر، هي بيعة منهم هلل 
يف الواقع «��2، فاهلل شاهدهم وحارضهم يبايع عنه رسوله ملسو هيلع هللا ىلص.

��1 الفصل يف امللل والنحل 225/4 .
��2 التحرير والتنوير 158/26 .
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وأّما قوله تعاىل: ﴿ پ  پ  پ  ڀ﴾ فاملقصود منه التأييد والنرصة 
واحلف�ظ، وتعظيم نعمت�ه عليهم، وإثابته هلم��1، ويقص�د هبا أيضًا تعظيم 

هذه البيعة وتعظيم حقها الذي يف أعناقهم . 

ق�ال القرطبي يف معناه�ا » قيل: يده يف الثواب ف�وق أيدهيم بالوفاء، 
وي�ده يف املن�ة عليهم باهلداي�ة فوق أيدهي�م بالطاعة.وقال الكلب�ّي: معناه 

نعمة اهلل عليهم فوق ما صنعوا من الَبيعة « ��2.

وذكر البغوي عن ابن عباس ريض اهلل عنهام أن معناها: » يد اهلل بالوفاء 
بام وعدهم من اخلري فوق أيدهيم«��3. فهي تأكيد عىل توفيتهم حقهم وزيادة. 

وقد باعوا أنفسهم من اهلل باجلنة، وال أحد أوىف بعهده من اهلل .

ففي اآلية ما فيها من تعظيم وترشيف هذه البيعة، وإجال الرس�ول 
ملسو هيلع هللا ىلص، وترشي�ف املبايع�ني، وفيه�ا زي�ادة التأكي�د ع�ىل وج�وب الوفاء هبا 

والثبات، وقد وفوا ريض اهلل تعاىل عنهم أمجعني.

و( ومن منن اهلل عليهم أنه واساهم وطينَّب خواطرهم بأن أثاهبم فتحًا قريبًا: 

ق�ال تع�اىل: ﴿  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
]الفت�ح:   ﴾ ھ  ہ   ہ   ہ   ۀہ   ۀ     ڻ    ڻ   ڻ  
18- 19[. قيل يف تفسريها: فعلم ما يف قلوهبم من الكآبة بصد املرشكني 

��1 ينظر تفسري الفخر الرازي 88/14 .
��2 تفسري القرطبي 277/26 . وينظر تفسري الفخر الرازي 88/14 .

��3 تفسري البغوي 300/7 .

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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إياه�م، ووق�وع الصلح بع�د أن حتفزوا لقتال املرشك�ني، فعوضهم عن 
ذل�ك فتح�ًا قريبًا ينتظره�م، وهو فتح خي�رب، فقد كان قريب�ًا من البيعة 

بنحو شهر ونصف��1.

وق�ال ابن اجل�وزي وغريه يف معن�ى اآلية: » فعلم م�ا يف قلوهبم، أي 
م�ن الصدق والوفاء، واملعنى: علم أهنم خملصون فأنزل الس�كينة عليهم، 
يعن�ي الطمأنين�ة والرضا حتى بايعوا ع�ىل أن يقاتلوا وال يف�روا، وأثاهبم 
أي عوضه�م عىل الرضا بقضائه والصرب عىل أمره فتحًا قريبًا، وهو خيرب، 
ومغانم كثرية يأخذوهنا، أي من خيرب؛ ألهنا كانت ذات عقار وأموال«��2.

فف�ي هذه المنَّ�ة بيان لعلو قدره�م، ومزيد عناي�ة اهلل تعاىل هبم، ويف 
اآلية ش�هادة كربى من اهلل بإخاصهم، ومتام صدقهم، وتزكية ملا انطوت 

عليه قلوهبم، فهنيئًا هلم، وُبعدًا وُسحقًا ملن انتقصهم . 

ثالثًا: فضل أهل بيعة الرضوان يف السنة:

1- أخر النبي ملسو هيلع هللا ىلص أهنم يومئذ خر أهل األرض: 

فعن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام قال: قال لنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوم 
احلديبية: » أنتم خر أهل األرض «. وكنا ألفًا وأربعامئة ��3.

��1 ينظر تفسري القرطبي 278/26، والتحرير والتنوير 175/16، 176 . 
��2 زاد املسري 434/7- 435، وذكر نحوه القرطبي يف تفسريه 278/26 .

��3 أخرجه البخاري 1526/4، برقم 3923 .
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ويف صحي�ح مس�لم: عن جابر قال: كنّ�ا يوم احلديبية ألف�ًا وأربعامئة 

فق�ال لن�ا النَّب�يُّ ص�ىل اهلل علي�ه وعىل آل�ه وس�لم: » أنتم اليـوم خر أهل 

األرض « ��1.

2- أخر رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص أنه ال يدخل الناَر أحٌد منهم: 

فعن أّم مبرشِّ أهّنا س�معت النّبيَّ صىل اهلل عليه وعىل آله وس�لم يقول 

عند حفصة: » ال يدخل النّار إن شاء اهلل من أصحاب الّشجرة أحٌد، اّلذين 

بايعـوا حتتها « قالت: بىل يا رس�ول اهلل، فانتهرها. فقالت حفصة: ﴿ ک  

ک  گ   گ﴾؟ فق�ال النَّبيُّ صىل اهلل عليه وعىل آله وس�لم: » قد قال 
اهلل عّز وجّل: ﴿ ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں    ڻ     ڻ   ڻ   ﴾ «��2 .

3- أخر ملسو هيلع هللا ىلص أنه ال يبلغ أحٌد بعدهم منزَلتهم: 

فع�ن أيب س�عيد اخل�دري: أن النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص مل�ا كان ي�وم احلديبي�ة قال: 

» ال توقدوا نارًا بليل«، قال: فلام كان بعد ذاك قال: » أوقدوا واصطنعوا ، 

فإنه ال يدرك قوم بعدكم صاعكم وال مدكم «��3 . 

��1 صحيح مسلم 1483/3، برقم 1856.
��2 أخرجه مسلم 1942/4، رقم 2496.

��3 أخرجه أمحد 26/3، وحسنه احلافظ ابن حجر يف الفتح 443/7 .

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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رابعًا: إمجاع أهل السنة عىل أهنم من أهل اجلنة:

قال اإلمام عبد القاهر البغدادي يف كتابه �الَفرق بني الِفرق�: » وأمجع 

أهل السنة عىل أن من شهد مع رسول اهلل بدرًا ِمْن أهل اجلنة وكذلك كلَّ 

من شهد معه بيعة الرضوان باحلديبية «��1 . 

وبعـــد: فه�ذه بعض فضائ�ل أهل بيع�ة الرضوان ك�ام رصحت هبا 

اآليات أو أشارت إليه، وبعض ما استنبطه العلامء منها، وبعض األحاديث 

النبوية يف ذلك. 

وآخــرًا: فيقول اآللويس رمحه اهلل عقب تفسريه آلية البيعة:

عي اإلسـالم حبُّهم وتعظيمهـم والرضا عنهم،  » فينبغـي لكل َمْن يدنَّ

وإن كان غر ذلك ال يضهم بعد رضا اهلل تعاىل عنهم «��2. 

  

��1 الفرق بني الفرق ص 353 .
��2 روح املعاين 108/26 .
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يف ظالل آيات الثناء على أهل غزوة تبوك،

وهي غزوة العسرة

1- يقول اهلل عز وجلنَّ يف فضل أهل غزوة العرسة: ﴿ ۆ  ۆ  ۈ  
ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  
ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ     ەئ  وئ   وئۇئ  ۇئ      ۆئ  

ۆئ  ۈئ  ﴾ ]التوبة: 117[.

2- ويقـول عـز وجـل يف مدح اخلارجـني إىل هذه الغـزوة بعد أن ذم 
املتخلفـني عنها بغر عـذر: ﴿ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  
ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ ڃ  ڃڃ  ڃ  چ      چ   ﴾ 

]التوبة:88- 89[.

3- ويف أثنـاء ذم اهلل هـؤالء القاعديـن وبيـان طوائفهـم، وبيان توبة 
اهلل تعـاىل عـىل بعـض املؤمنني الذين مل خيرجـوا إليها يقـول اهلل عز وجل: 

پ   پ   پ    ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ     ﴿
ٿ           ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ     ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ  

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ﴾ ]التوب�ة: 100[  . مم�ا يفه�م منه أن هذا 
بيان لطوائف اخلارجني إليها، فمنهم الس�ابقون الذين ال يلحقهم أحد يف 

الفضل، ومنهم تابعون هلم سائرون عىل طريقهم.

�- وقـال تعـاىل يف آخـر الكالم عن هـذه الغـزوة: ﴿ ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   ﴾ ]التوبة: 119[.

وسوف نتناول الكالم عىل هذه اآليات الكريامت من خالل: التعريف 
بغ�زوة الع�رسة وش�دة االبتاء فيه�ا، ثم بي�ان فضل اخلارج�ني إليها، ثم 
شهادات هذه اآليات ودالالهتا عىل فضل من نزلت فيهم، ثم فضل أفراد 
فيه�ا بأعياهنم ف�ازوا فيها كعثامن ب�ن عفان وعي ب�ن أيب طالب ريض اهلل 
عنهام، ونصيب أهل األعذار منها، وما جرى يف أعقاهبا من توبة اهلل تعاىل 

عىل ثاثة من املؤمنني ختلفوا عنها.

أواًل: التعريف بغزوة العرسة وشدة االبتالء فيها:

التعريف بالغزوة:

كان�ت غزوة العرسة آخر غ�زوات النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وقد خرج هلا يف رجب 
من العام التاس�ع اهلجري لقتال أهل الروم بالش�ام بع�د أن بلغ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص 
أهن�م مجعوا مجوع�ًا لقتاله مس�تنرصين بقبائل ش�ديدة من الع�رب كَلْخم 
وُج�ذام وَعاِملة وَغّس�ان وغريهم من متنرصة الع�رب فأراد النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن 
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يغزوه�م قبل أن يغ�زوه��1. فخ�رج ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه حتى نزل�وا عني تبوك 

باألردن، وأقام هبا شعبان وأيامًا من رمضان، وبث رساياه وصالح أقوامًا 

عىل اجلزي��ة ��2.

وكان االستنفار هلذه الغزوة العظيمة استنفارًا عامًا، فبعث رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص إىل القبائ�ل وإىل مكة يس�تنفرهم لذلك��3، كام ق�ال تعاىل: ﴿  ٱ  

ڀ   ڀ   پڀ   پ   پ   پ     ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ڀ  ٺ  ٺ ٺ﴾ ]التوبة 41[ ��4. 

ق�ال ابن كث�ري: » أمر اهلل تعاىل بالنفري العام مع الرس�ول صلوات اهلل 

وس�امه عليه عام غزوة تبوك، لقتال أعداء اهلل من الروم الكفرة من أهل 

الكت�اب، وَحتَّ�م ع�ىل املؤمنني يف اخل�روج معه ع�ىل كل حال يف امَلنَْش�ط 

وامَلْكَره والعرس واليرس«��5.

��1 ينظر الطبقات الكربى البن سعد 125/2، وسبل اهلدى والرشاد للصاحلي 626/5، 
وينظر البداية والنهاية البن كثري 2/5.

��2 ينظر تفسري القرطبي 280/8 .
��3 ينظر مغازي الواقدي ص 990 . 

��4 قال ابن العريب يف أحكام القرآن 272/4، يف سبب نزوهلا: » نزول ذلك يف غزوة تبوك 
إىل الروم، وكانت غزوة بعيدة يف وقت ش�ديد من محارة القيظ، وعدوا كثريًا، استنفر 

هلا الناس كلهم «.
��5 تفسري ابن كثري 156/4.

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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وقد خرج مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف هذه الغزوة أكثر من ثاثني ألفًا ��1، وقيل 
كانوا سبعني ألفًا ��2.

شدة االبتالء يف هذه الغزوة:

- كانت هذه الغزوة كاسمها غزوة ُعرسة، حُمَِّص فيها املؤمنون وابتلوا 
ابتاء شديدًا ظهر فيه صدقهم، فقد كانت يف حرٍّ شديٍد، وسفر بعيد، وقلة 
مؤنة، وقلة فيام يركبون وحيملون عليه زادهم، ويف مواجهة عدوٍّ قويٍّ ذي 
ع�دد كثري، » ومل يكن عدو أخوف عند املس�لمني منه�م، وذلك ملا عاينوا 
منه�م - إذ كان�وا يقدمون عليهم جتارًا - من الع�دد والعدة والُكراع«��3، 
ولذلك أعلن النبي ملسو هيلع هللا ىلص عنها وإىل أي وجهة يتوجه ليتجهز الناس هلا بكل 
ما أمكنهم من قوة، وليستعدوا لظروف الوقت وُبعد املسافة، وهذا العدو 

الذي سيلقونه .

- وزاد م�ن ش�دة االبت�اء فيها أهنا كان�ت يف وقٍت طاب�ت فيه الثامر 
وُأِحبَّ�ت فيه الظال، فالناس حيبون املق�ام يف ثامرهم وظاهلم ويكرهون 

الشخوص عنها عىل احلال من الزمان الذي هم عليه��4.

��1 ينظر املغازي للواقدي 996/3، وتاريخ اإلس�ام للذهبي 631/2،-336، وس�بل 
اهلدى والرشاد 629/5 .

��2 ينظر سبل اهلدى والرشاد 638/5. 
��3 مغازي الواقدي 990/3 .

��4 ينظ�ر املغازي للواقدي 992/3، والبداية والنهاية 3/5، وينظر حديث كعب بن مالك 
يف صحيح البخاري 1604/4، رقم 4156، وصحيح مسلم 105/8، رقم 7192 .
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 أخ�رج البيهق�ي عن عب�د اهلل بن حممد ب�ن عقيل يف قول�ه عز وجل: 
﴿  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې   ﴾، ق�ال: » خرج�وا يف غزوة تبوك، 
الرج�ان والثاثة ع�ىل َبعري واح�ٍد، وخرجوا يف حرٍّ ش�ديٍد فأصاهبم يف 
يوم عطش حتى جعلوا ينحرون إبلهم لينفضوا أكراش�ها ويرشبوا ماءها، 

فكان ذلك ُعرسًة يف املاء وُعرسًة يف النفقة وُعرسة يف الظهر«��1 . 

وع�ن عمر بن اخلط�اب ريض اهلل عنه قال: » خرجنا إىل تبوك يف قيظ 
شديد، فنزلنا منزالً وأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى 
ْح�َل ف�ا يرجع حتى يظ�ن أن رقبته  أن كان أحدن�ا ليذه�ب فيلتم�س الرَّ
س�تنقطع، حتى أن الرجل لينحر بعريه، فيعترص َفْرَثه فيرشبه، ثم جيعل ما 

بقي عىل كبده «��2. 

- وكادت األزواد أن تنف�د حت�ى همَّ بعضهم بنح�ر بعض محائلهم، 
قال قتادة: » ... ُذِكر لنا أن الرجلني كانا يش�قان التمرة بينهام، وكان النفر 
يتداول�ون التمرة بينهم، يمصها هذا ثم ي�رشب عليها، ثم يمصها هذا ثم 
ي�رشب عليها، ثم يمصها هذا ثم يرشب عليها، فتاب اهلل عليهم وأقفلهم 

من غزوهتم «��3.

��1 دالئل النبوة للبيهقي 227/5، وينظر البداية والنهاية 9/5 .
��2 رواه البيهق�ي يف الدالئل 231/5. وقال ابن كثري يف البداية والنهاية 9/5: » إس�ناده 

جيد «.
��3 تفسري ابن كثري 228/4 . 

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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ثانيًا: فضل اخلارجني لغزوة تبوك :

يتض�ح جلي�ًا فض�ل اخلارج�ني إىل هذه الغ�زوة ورشفهم م�ن أمور، 
منها:

- كثرة اآليات الواردة يف مدحهم، وبذلك وردت أيضًا األحاديث.

- ش�دة ذم اهلل تع�اىل وتوع��ده القاع�دي�ن بغري ع��ذر بالع�ذاب يف 
آيات ع�دة. 

ففضله�م ريض اهلل عنهم إذْن جاء من طريقني: طريق النص وطريق 
املفهوم من ذم القاعدين . 

فقد قال تعاىل يف ذم القاعدين عنها: ﴿ ڤ  ڦ   ڦ  
چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  

چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ      ڌڎ  ڎ   ڈ        ڈ  ژ  ژ  ڑ  

ڑ  ک        ک  ک  ک        گ   ﴾ ]التوب�ة:81- 82[. ويس�تمر ه�ذا 

الذم الش�ديد هلم عىل اختاف طوائفهم إىل اآلية اخلامس�ة والتسعني وما 
بعدها من هذه الس�ورة، ومن ذلك قوله تعاىل: ﴿ ڄ   ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ    چچ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  

ڑ     ژڑ   ژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ    ڍ  

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ       ﴾ ]التوبة:96-95[. 
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فق�ال:  الذي�ن ختلف�وا عنه�ا عتاب�ًا ش�ديدًا،  املؤمن�ني  اهلل   وعات�ب 

ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ    ﴿
ڇ   ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  
گ   گ   گ   گ    ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ  
ڻ   ں   ڱں   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ  

ڻ  ڻ   ڻ   ﴾ ��1  ]التوبة: 38- 39[. 

ثالثًا: يف ظالل آيات غزوة تبوك وشهاداهتا ودالالهتا عىل فضل أصحاهبا، 
وبعض ما ورد  يف فضلهم ومواقفهم من األحاديث واآلثار :

أ( فـاز يف هذه الغزوة هؤالء الصادقون الذين خرجوا، وأهل اإلنفاق 
يف سبيل اهلل الذين جهزوا هذه الغزوة، فظهر فيها فضلهم وفضل أشخاص 
بأعياهن�م ممن أنفقوا نفقات غري مس�بوقة، وكذا من أقعده رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

باملدينة ليكون خليفة عىل أهل بيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

ب( وصف اهلل عز وجل هؤالء الصحابة الذين خرجوا إليها بوصف 
الصدق، وذلك بعد أن عاتب بعض املؤمنني من أهل املدينة ومن األعراب 

الذي�ن مل خيرج�وا إليه�ا، فق�ال: ﴿ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
ڃ   ڃ   ﴾ ]التوب�ة: 119[. وتل�ك ش�هادة عظيم�ة بصدق إيامهنم 

وأعامهلم، وهو لقب هلم ال يزال تاجًا من اهلل عىل رؤوسهم، فتأمل ! 

��1 قال ابن العريب يف أحكام القرآن ��261/4 يف اآلية � �38: » ال خاف بني العلامء أن املراد 
به غزوة تبوك«، وينظر تفسري القرطبي 140/8- 143، وتفسري ابن كثري 153/4 . 

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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ق�ال اب�ن عب�اس ريض اهلل عنه�ام يف ذل�ك أي: » م�ع الذين صدقت 
نياهتم، واستقامت قلوهبم وأعامهلم، وخرجوا مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل تبوك 

بإخاص ونية «��1. 

وق�ال الفخر ال�رازي يف معنى هذه اآلي�ة: » ﴿ ڄ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ﴾ يف خمالف�ة أمر الرس�ول ﴿   ڃ  ڃ   ڃ﴾ يعني مع 
الرس�ول وأصحابه يف الغزوات، وال تكونوا متخلفني عنها وجالسني مع 

املنافقني يف البيوت «��2. 

وعن نافع ق�ال: » مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه «��3، فالصحابة هم معدن 
الص�دق وأهله، » ق�وم اتقوا اهلل فصدقوا يف إيامهن�م وجهادهم فريض اهلل 

عنهم «��4، فمن قال غري ذلك فقد ضادَّ كتاَب اهلل تعاىل. 

وكون املقصود بالصادقني يف اآلية السابقة الصحابَة اخلارجني إليها 
أمر واضح من ماحظة س�ياق اآليات وس�بب نزوهلا، فاآلية قطعًا دالة 
عىل رشفهم وصدقهم، وإن كان عموم لفظها باقيًا يف كل زمان بأن نلزم 
صحب�ة الصادقني ونلزم طريقه�م واالقتداء هب�م يف كل عرص، وأوهلم 
املهاج�رون الذين وصفهم اهلل بالصدق، وهؤالء الصحابة الذين نزلت 

يف حقهم هذه اآليات.

��1 تفسري البغوي 109/4 .
��2 تفسري الفخر الرازي 226/8، وينظر تفسري القرطبي 228/8 . 

��3 تفسري الطربي 68/12 .
��4 التحرير والتنوير 54/11 .
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ج( ومن فضائل أهل غزوة العرسة أن اهلل وعدهم اخلرات عىل إيامهنم 
وجهادهم، ووصفهم بأهنم هم املفلحون��1:

َ أن من دالئل  فبع�د أن فض�ح اهلل املنافقني يف آيات س�ورة التوبة ب�نيَّ
نفاقه�م فرُحهم بالتخلف عن رس�ول اهلل يف غزوة تبوك ودعوهُتم غريهم 
دهم اهلل بَِحرِّ جهنم، وفرض اهلل عىل رس�وله  ، ثم توعَّ لئ�ا ينف�روا يف احلرِّ
أحكام�ًا تتعل�ق هب�ؤالء املنافقني، ثم أع�اد القرآن توبيخه�م عىل رضاهم 
بالقع�ود عندم�ا ُيْدَعون إىل اجلهاد، وبعد هذا كل�ه بنيَّ اهلل أن املؤمنني عىل 

خ�اف ذلك فق�ال تع�اىل: ﴿ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  
ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ      ڃ  ڃڃ  ڃ  چ      چ   ﴾ 

]التوبة: 89-88[. 

وه�ذا الوع�د وإن كان عامًا لكل من جاهد من املؤمنني مع رس�ول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص إال أن سياقه يدل داللة واضحة عىل أن أول َمن يدخل فيه ويتبادر الذهن 

إليه أهل غزوة العرسة، فهي بشارة ظاهرة هلم، كام أهنا بشارة لغريهم .

د( وفـاز رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واملهاجرون واألنصـار يف هذه الغزوة بمزيد 
مـن االختصـاص واإلكرام، وذلك بـأن اهلل تعاىل تاب عليهـم، وأنه تعاىل 

هبـم رؤوف رحيـم، وذل�ك يف قول�ه تع�اىل: ﴿ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  ې  ې  

��1 سبق الكام عىل معنى اخلريات والفاح يف هذه اآلية موسعًا يف الفصل الثاين ...

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ     ەئ  وئ   وئۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ  
ۈئ   ﴾ ]التوب�ة: 117[. وختصي�ص ه�ؤالء املهاجري�ن واألنص�ار بذلك 

ألهنم كانوا أسوة لغريهم من القبائل��1.

إيضاح وبيان للتوبة يف هذا اآلية الكريمة، وما فيها من املعاين والفوائد:

1- قبـل الدخـول يف تفاصيل داللة اآلية عىل فضل هؤالء املهاجرين 
واألنصار، وما حتمله من برشى عظيمة هلم جيب أن ننبه إىل أمرين: 

أوالً: أن التوبة املذكورة كانت عن مقاربة أمر ال عن فعله، وهو معنى 
قوله تعاىل: �كاد �، فهي توبة تتناس�ب مع مقامهم ريض اهلل عنهم . يقول 

الفخر الرازي: » فهذه التوبة املذكورة توبة عن تلك املقاربة « ��2.

ثانيـًا: أن معن�ى الزيغ هو امليل، فقول�ه تعاىل: ﴿   ى  ى  ائ  
ائ        ەئ ﴾ أي كادوا ال يثبتون عىل اتباع الرسول عليه الصاة والسام 

يف تلك الغزوة لشدة العرسة، ولكنهم ثبتوا.

يقول الطاهر بن عاش�ور: » ﴿ ۅ  ۅ ﴾ أي اتبعوا أمره بعد 
أن خام�ر فريق�ًا منهم خاط�ر التثاق�ل والقعود واملعصية بحيث يش�بهون 
املنافق�ني، ف�إن ذلك ال يتص�ور وقوعه بعد اخل�روج، وه�ذا الزيغ مل يقع 

ولكنه قارب الوقوع «��3. 

��1 ينظر التحرير والتنوير 50/11 .
��2 تفسري الفخر الرازي 221/8 . 

��3 التحرير والتنوير 50/11 .
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2- هـذه اآليـة حتمل هنايـة املـدح والتقديـر للمهاجريـن واألنصار 
الذين خرجوا لغزوة تبوك، فاملتأمل يف التعبري » بالعرسة « ووصف احلال 
باق�رتاب زيغ بعض القلوب، جيد أنه بيان وتصوير لتناهي ما وقع هلم من 

الش�دة وبلوغها الغاية القصوى، كام يف قوله تعاىل: ﴿ ڑ  ڑ  ک     
ک  ک  ک   ﴾ ف�ا ذم فيه�ا وال تبكيت، بل مدح وتعظيم 

عىل الصرب عىل هذا االتباع يف هذه احلالة الشديدة��1، فلتتأمل ! . 

3- ويف َضمِّ اهللِ تعاىل الننَّبينَّ ملسو هيلع هللا ىلص إليهم يف هذه التوبة تنبيه إىل علو شأهنا 
وأهنا توبة عظيمة، ويف هذا الضم أيضًا تنبيه وبيان لعلو مرتبتهم ريض اهلل 
عنهم، بحيث بلغوا درجة استحقوا معها أن يضموا إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ��2. 

فلتتأمل ! .

 - وق�د ذكرت اآلي�ة توبتني مؤكدت�ني، التوب�ة األوىل يف قوله تعاىل: 
﴿ ۆ  ۆ  ۈ ﴾ وه�ي بش�ارة مطلق�ة بالرضا عن ه�ؤالء املهاجرين 
واألنص�ار، مؤك�دة ب���الم القس�م� و�قد�الت�ي تفي�د التحقي�ق والفعل 
امل�ايض �تاب� ال�ذي يفيد حصول ه�ذا األمر واالنتهاء من�ه، ويف تقديم 

ذكرها مبادرة إىل تطييب قلوهبم.

والتوب�ة الثاني�ة: يف قوله تع�اىل: ﴿ ەئ  وئ   وئ﴾ وهي بش�ارة 

��1 ينظر تفسري الفخر الرازي 221/8، وروح املعاين 40/11 .
��2 ينظر تفسري الفخر الرازي 220/8، وروح املعاين 39/11، وتفسري التحرير والتنوير 

.49/11

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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بالعفو عن هذا الفريق الذي كادت تزيغ قلوهبم من تلك الشدائد، وتأكيد 
عىل الرضا عن اجلميع، واهلل تعاىل أعلم ��1. 

ق�ال بعض العلامء: إن التوبة الثاني�ة هي تثبيت اهلل تعاىل هلم وتداركه 
 لقلوهب�م حت�ى مل ت�زغ، يق�ول القرطب�ي رمح�ه اهلل يف كام ع�اٍل نفي�ٍس: 

» وكذلك ُس�نَُّة احلق مع أوليائه إذا أرشفوا عىل الَعَطِب ووطنوا أنفس�هم 
عىل اهلاك، أمطر اهلل تعاىل عليهم سحائب اجلود فأحيا قلوهبم «��2.

�- وظاهـر التوبـة هنا أهنا عفـو عن ذنب، واملتأمل جيـد أن حقيقتها 
مـدح وثناء هلم مجيعًا وطمأنة لقلوب بعضهم بأنه تعاىل ال يؤاخذ َمْن وقع 
يف نفس�ه هاجٌس أو وس�واس ِمن شدة ما القى يف س�فره، وال يؤاخذ من 
حصل له تردٌد يف اخلروج إليها بس�بب ُبعد الس�فر وشدة احلر ومابسات 
ف َمن حصل ل�ه يشء من ذلك،  ه�ذه الغ�زوة، فعالج اهلل ع�ز وجل خت�وُّ
وب�نيَّ أن�ه تعاىل غفر هل�م وحما س�يئاهتم كلها - حت�ى العوارَض النفس�ية 
التي حس�بوها س�يئة واجتهدوا يف دفعها - وأهنا يف دائرة العفو بس�بب ما 
وا بأن هل�م اخلريات، ك�ام يف قوله تعاىل:   قدم�وه، فليطمئن�وا، بع�د أن ُبرشِّ
س�يجزهيم  وأن�ه  ڤ﴾،  ڤ   ڤ   ٹٹ    ٹ   ٹ     ﴿
 ب�ام حتمل�وا وب�ام أنفق�وا أحس�ن م�ا كان�وا يعمل�ون، ك�ام يف قول�ه تعاىل: 

ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک   ک     ک    ﴿
ڻ  ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ        ڱ   ڱ   ڱ    ڳ  

��1 ينظر تفسري الفخر الرازي 221/8- 222، والتحرير والتنوير 49/11، 51 .
��2 تفسري القرطبي 281/8 .
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 ۀ  ۀ       ہ   ہ     ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ   ڭ  
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  
]التوب�ة: 120 - 121[، وبذل�ك  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې﴾ 

أتم اهلل عليهم فرحهم دون منغصات . فلتتأمل ! 

�- ومـن جهـة أخرى فإن هـذا الّتَخوَف منهـم ريض اهلل عنهم مقاٌم 
عـاٍل يف اإلخـالص، يدل ع�ىل علو مرتبته�م ريض اهلل عنه�م يف تعاملهم 
مع اهلل عز وجل وحماس�بة أنفس�هم يف أمر اهلواجس التي ال يؤاخذ بمثلها 
املكلف�ون . فعاد معنى اآلية إىل املدح بالصدق واإلخاص وإىل البش�ارة 

بمحو اهلفوات ورفع الدرجات، واهلل تعاىل أعلم��1 .

يقول الطاهر بن عاشور رمحه اهلل: » معنى التوبة عىل النبيِّ واملهاجرين 
واألنص�ار الذي�ن اتبع�وه أن اهلل ال يؤاخذه�م بام قد حيس�بون أنه يس�بب 

مؤاخذة «��2.

ويق�ول النيس�ابوري يف تفس�ريه بع�د أن ذك�ر أن�ه م�ا ِم�ْن مؤمن إال 
وه�و حمت�اج إىل التوب�ة ؛ ألن�ه ال ينفك عن هف�وة، قال: » ولعل�ه وقع يف 
�ْفرة مل�ا عاينوا املتاع�ب، وال أقلَّ  قل�وب املؤمن�ني ن�وُع ُنْفرٍة من تلك السَّ

��1 ويق�ول الفخ�ر ال�رازي يف تفس�ريه 221/8، يف بيان أحد الوجوه يف املقصود بس�اعة 
العرسة، وأهنا مجيع ساعاهتا يف تبوك واخلندق وغريها: » املقصود منه وصف املهاجرين 
واألنصار بأهنم اتبعوا الرسول عليه السام يف األوقات الشديدة واألحوال الصعبة، 

وذلك يفيد هناية املدح والتعظيم «. 
��2 التحرير والتنوير 49/11 .

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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من الوس�واس واهلواجس، فأخرب اهللُ س�بحانه أن تلك الش�دائد صارت 
مكفرة جلميع الزالت التي صدرت عنهم يف ذلك السفر الطويل، بل مدة 

عمرهم، وصارت قائمة مقام التوبة املقرونة باإلخاص«��1.

وقد س�بق اإلم�ام ال�رازي إىل بي�ان املعنى ال�ذي ذكره النيس�ابوري 
وغ�ريه، وأط�ال يف بيان معنى التوبة هنا وأهنا كانت عن خواطر مل تس�تقر 
يف القل�وب، وأهن�م اجتهدوا يف التوجه إىل اهلل يف إزالتها فقال: » ملا اش�تد 
الزم�ان يف هذه الغ�زوة عىل املؤمنني ... فربام وقع يف قلبه�م نوُع ُنفرٍة عن 
تلك السفرة، وربام وقع يف خاطر بعضهم أنا لسنا نقدر عىل الفرار. ولست 
أقول عزموا عليه، بل أقول وساوس كانت تقع يف قلوهبم، فاهلل تعاىل بنيَّ 

يف آخر هذه السورة أنه بفضله عفا عنها «��2.

�- وإْن ُفـِرَض أننَّ التوبة عىل املهاجرين واألنصار كانت عن معصية 
وقعـت من بعضهم يف هذه الغـزوة فقد غفرها اهلل تعاىل هلم، بل غفر مجيع 

سيئاهتم، فهنيئًا هلم هبذه البرشى يف آخر غزوة هلم مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص .

وخالصة ما سـبق: أن اآلي�ة برشى هلم بأهنم عادوا م�ن هذه الغزوة 
وق�د غف�ر اهلل هلم ذنوهب�م، وأهنا ثناء ع�ىل صربهم يف س�بيل اهلل عىل هذه 

الشدائد التي بلغت أقصاها .

��1 غرائب القرآن ورغائب الفرقان 32/9 .
��2 تفسري الفخر الرازي 220-219/8 .
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�ـ  وأمـا توبـة اهلل عـىل رسـوله ملسو هيلع هللا ىلص فهي رفـع يف درجاتـه، وترقية له 
ملسو هيلع هللا ىلص يف رت�ب الك�امل��1، ألّنه معلوم أّنه ملسو هيلع هللا ىلص مغفور له ما تقدم من ذنبه وما 

تأخر، ففي اآلية أيضًا تأكيد عىل ذلك.

�- ويف هذه اآلية أيضًا تأكيد رفع العتاب عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، إن فرض أنه 
ملسو هيلع هللا ىلص وقع منه خالف األوىل يف هذه الغزوة، وهو إذنه للمنافقني واملتثاقلني 

بالتخل�ف ع�ن اخلروج، ك�ام يف قوله تع�اىل: ﴿   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ ﴾ ]التوب�ة:43[ 
ر البعض ذلك فقد عفا اهلل عنه فا عت�اب عليه . واحلقُّ أنَّ اهلل  ف�إْن تَص�وَّ
َ للمؤمنني صواب فعله ملسو هيلع هللا ىلص، يقول ابن العريب: » أّما أنه قد قيل:  تع�اىل بنيَّ
إن�ه يدخل يف التوبة من إذن�ه للمنافقني يف التخلف فَعَذره اهلل يف إذنه هلم، 

وت�اب عليه وعَذَره، وب�ني للمؤمنني صواب فعل�ه بقوله: ﴿ ۆ  ۈ  
ۈ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ې ﴾ ]التوبة: 

 .�2�» ]47

�- وليـس يف ختصيـص املهاجريـن واألنصـار بالتوبة عليهـم َقْرُ 
الفضل عليهم، بل بياٌن لعلو منزلتهم - كام س�بق - وأهنم اس�تحقوا ذلك 
ج�زاء م�ا قدموا حتى تأس�ى َمْن بعده�م هبم، ال أنَّ فض�ل اجلهاد يف هذه 

الغزوة مقصور عليهم، وهذا أمر ظاهر:

��1 ينظر نظم الدرر 35/9
��2 أحكام القرآن 595/2 .

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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- فق�د وصف اهلل اخلارجني هلا بالص�دق، ووعدهم مجيعًا عىل ذلك 
اخلريات.

- وج�اءت اآليتان العرشون واحلادية والع�رشون بعد املائة من هذه 
الس�ورة تب�رشان اخلارجني هلا بأن اهلل س�يجزهيم أحس�ن م�ا عملوا جزاء 

حتملهم وصربهم مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص��1. 

- وجاء يف احلديث ما يدل عىل ِعَظم أجرهم مجيعًا، فعن أنس ريض 
اهلل عنه أّن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: رجع من غزوة تبوك َفَدَنا من املدينة فقال: » إننَّ 
ُتم مسرًا وال قطعتم واديًا إاّل كانوا معكم «، قالوا:  باملدينة أقوامًا ما رِسْ
يا رس�ول اهلل وهم باملدينة ؟! قال: » وهم باملدينة، َحَبَسهم الُعـذر «��2. 
فلي�س الفضل مقصورًا عىل املهاجرين واألنصار ريض اهلل تعاىل عنهم، 

وإن كانوا أعظمهم أجرًا.

- وإذا كان من جاء بعد املهاجرين واألنصار فاتتهم اهلجرة والنُّرصة 

��1 ومه�ا قول�ه تع�اىل: ﴿ چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
گ    گ   گ   ک   ک   ک     ک   ڑڑ   ژ   ژ      ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  
ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ        ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ  
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ       ہ   ہ     ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ   ڭ  
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ    

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې   ﴾ ]التوبة:120، 121[.
��2 أخرجه البخاري 1610/4، برقم 4161، ومسلم عن جابر بنحوه 1518/3، برقم 

1911، وقال: » حبسهم املرض «.
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يف أول اإلسام، فإهنم مَل َيُفتهم اجلهاُد والنيَّة والنَّفرُي عند االستنفار، وهو 
املطلوب منهم كام قال ملسو هيلع هللا ىلص: » ال هجرة بعد الفتح، ولكن جهاٌد ونينَّة، وإذا 

اسُتنفرتم فانفروا «��1 . فسبحان من فتح باب الفضل للجميع .

ه بام القوه من الشدائد  هـ( ومن فضائل أهل غزوة تبوك أن اهلل تعاىل نونَّ
يف تلـك الغزوة، وصرهم عليها، وبام قدمـوا من نفقات، وبام يرتتب عىل 
ده،  ذلك من تثبيت هذا الدين وإظهار مهابته، وسجل ذلك يف كتاب وعدَّ
ويتض�ح بأدنى تأمل أن يف ذلك إظه�ارًا لرشفهم ولرضا اهلل عنهم وقبوله 
لعمله�م، وذل�ك يف اآلي�ات الت�ي نزلت تل�وم املتخلفني عن رس�ول اهلل 
وصوهنم أنفسهم عن التعرض ملا يتعرض له رسول اهلل من األهوال وهو 
هم عىل ما أضاعوا عىل أنفس�هم  ُ أع�زُّ نفس عند اهلل وأكرمها عليه، وحُتَرسِّ
م�ن ثواب مكابدة ما لقي إخواهنم من املش�قات، وتغرهيم بعدم التخلف 

فيام بعد مهام كانت املشقة، وذلك يف قوله تعاىل: ﴿ چ  چ  چ   ڇ  
ژ   ژ      ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ  
ڑڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
ڭ   ۓ    ۓ   ے    ے   ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ   ہ      ہ    ۀ       
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  
ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې   ﴾ ]التوب�ة:120- 121[. والنََّص�ُب 

هو التعب، واملخمصة هي املجاعة . 

��1 أخرجه البخاري 1025/3، برقم 2631، ومسلم 1488/3، برقم 1864، وغريه.

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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و( ومـن فضائـل أهلها أن اهلل أراهـم من اآليات مـا ُيَثبتهم ويزيد يف 
إيامهنم، ونرش عليهم رمحته بعد أن ضاقت األحوال هبم: 

1- فمـن بـركات مـا وقـع هلم أهنـم ملا َقـلنَّ فيهـم الزاد، واشـتد هبم 
 العطش ونحروا إبلهم ليرشبوا من املاء الذي يف بطوهنا، ما رواه مسلم عن 
أيب هري�رة ق�ال: لّم�ا كان غ�زوُة تب�وك أص�اب النّ�اَس جماع�ٌة. قال�وا: 
يا رسول اهلل، لو أذنت لنا فنََحْرنا نواِضَحنا فأكلنا واّدهنّا. فقال رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: » افعلوا «. قال: فجاء عمر فقال: يا رسول اهلل، إْن فعلَت قلَّ الظهُر، 
ولك�ن ادعهم بفض�ل أزوادهم، ثم ادع اهلل هلم عليه�ا بالربكة لعّل اهلل أن 

جيعل يف ذلك، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » َنَعْم «.

ق�ال: فدع�ا بِنَِطٍع��1 فبس�طه، ثم دع�ا بفضل أزواده�م، قال: فجعل 
الرج�ل جي�يء بَك�فِّ ذرة، ق�ال: وجي�يء اآلخر بك�فِّ متر، ق�ال: وجييء 
اآلخ�ر بك�رسة حت�ى اجتمع عىل النطع من ذلك يشء يس�ري، ق�ال: فدعا 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عليه بالربكة ثم قال: » خذوا يف أوعيتكم «. قال: فأخذوا 
يف أوعيتهم حتى ما تركوا يف العس�كر وع�اًء إال مألوه، قال: فأكلوا حتى 
شبعوا وفضلت فضلة، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » أشهد أن ال إله إال اهلل، وأين 

رسول اهلل، ال َيلقى اهللَ هبام عبٌد غَر شاكٍّ فُيحجب عن اجلنة «��2.

��1 أي بس�اط من جلد، ويف ضبط � نطع � أربع لغات مش�هورة، هذا أش�هرها، كام ذكر 
النووي يف رشح مسلم 172/2.

��2 صحيح مسلم 42/1، رقم 148 . 
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2- ومـن بـركات ما وقع هلم: املطـُر الذي نزل هلـم خاصة بحيث مل 
يتع�دَّ امل�كاَن ال�ذي هم فيه، وذل�ك بعدما اش�تد هبم العط�ُش حتى ظنوا 
أهن�م س�يهلكون من ذل�ك، فطل�ب الصديق م�ن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الدعاء 
للمس�لمني، فقد روى اب�ن عباس ريض اهلل عنهام، ع�ن عمر بن اخلطاب 
ريض اهلل عنه قال: » خرجنا إىل تبوَك يف َقْيٍظ شديٍد، فنزلنا َمنِْزالً أصابنا فيه 
جُل ليذهب يلتمس  عطش حتى ظننا أنَّ رقابنا س�َتنقطع، حّتى َأْن كان الرَّ
امل�اء فا يرجع حتى يظن أن رقبته س�تنقطع، حت�ى إنَّ الرجل ينحر بعرَيه 
فيع�رُص َفْرَثُه فيرشُبه، وجيعُل م�ا بقي عىل َكبِده��1، فقال أبو بكر الصديق: 
دك يف الدعاء خريًا، فاْدُع لن�ا. فقال: » أحتبُّ  ي�ا رس�ول اهلل، إنَّ اهلل قد ع�وَّ
ذلك ؟« قال: نعم. فرفع يده فلم ُيرِجعهام حتى قالِت السامُء فَأظلمْت، ثم 
َسكَبت فمألوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جازت العسكر«��2. 

وهكذا أراهم اهلل اآليات التي تدلُّ عىل عنايته تعاىل هبم، وتصديق اهلل 
لرجائهم فيه سبحانه، والتي هي مظهر من مظاهر قوله تعاىل: ﴿ ۇئ      ۆئ  

ۆئ  ۈئ  ﴾ .

ز ( ومن فضائل أهل هذه الغزوة أن اهلل وصفهم باإلحسان، وَضِمَن 

هلم أحسن األجر، وذلك يف قوله: ﴿  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ ﴾، 

��1 أي لريطب به كبده من شدة احلر .
��2 أخرج�ه اب�ن خزيم�ة يف صحيح�ه 52/1، برق�م 101، وابن حب�ان 223/4، برقم 

1383، والضياء املقديس يف املختارة 278/1، برقم 168.

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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وقوله: ﴿ ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې   ﴾، وهذا الوعد مس�تمر 

أيضًا لكل من كان كذلك إىل يوم القيامة.

ح( وممـن فـازوا يف هذه الغزوة فـوزًا عظياًم عثامن بـن عفان ريض اهلل 

عنـه، فق�د حصل ل�ه من قول�ه ع�ز وج�ل: ﴿  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  ۋ   ٴۇ   ۈ  ۈ   ۆ  ۆ   ۇ   ۇ    

ۉ   ې   ﴾ ]التوب�ة: 121[  ح�ظٌّ وافر ونصيب عظيم، وذلك أنه 

أنفق يف هذه الغزوة النفقات اجلليلة واألموال اجلزيلة، فقد أنفق فيها ألف 

دين�ار، وجهز ثاثامئ�ة بعري، ومن العلامء من قال: تس�عامئة وأربعني بعريًا 

وستني فرسًا أتم هبا األلف��1، فُكتِبت له بذلك املغفرة ملا تقدم وما تأخر، 

وكتبت له اجلنة .

ع�ن عبد الرمحن بن س�مرة قال: » جاء عثامن ب�ن عفان إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

بأل�ف دين�ار يف ثوبه حني جهز النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص جيش العرسة، ق�ال: فصّبها يف 

حجر النبي ملسو هيلع هللا ىلص فجعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقلبها بيده ويقول: » ما ضنَّ ابن عفان ما 

عمل بعد اليوم «. يرددها مرارًا ��2. 

وجاء بيان هذه النفقة العظيمة يف حديث عثامن عندما حورص يف بيته 

��1 روي ذلك عن الزهري، ينظر الرياض النرضة 16/3- 17، يف خصائص عثامن، ذكر 
اختصاصه بتجهيز جيش العرسة .

��2 سنن الرتمذي 3701، ومسند أمحد 63/5 .
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وهو يدافع عن نفس�ه وحياول درء الفتنة، يستش�هد بكبار الصحابة حيث 
قال: » َأنُش�دكم ب�اهلل الذي ال إله إال هو أتعلمون أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص نظر 
يف وج�وه الق�وم يوم جيش الع�رسة فقال: » َمْن جيهز هـؤالء غفر اهلل له « 
فجهزهت�م حتى م�ا َيفِقدون ِخطام�ًا وال ِعقاالً ؟ قالوا: الله�م نعم، قال: 

اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثم انرصف «��1.

وعند البخاري قال عثامن هلم: » ألستم تعلمون أنه - ]أي رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص[- ق�ال: » َمـْن جّهـز جيـش العـرسة فلـه اجلنـة « فجهزهت�م؟ ق�ال: 

فصدقوه «��2.

وجاء بياهنا أيضًا يف حديث عبد الرمحن بن خباب ريض اهلل عنه قال: 
ش�هدُت رس�وَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وهو حَيُثُّ عىل جتهيز جيش العرسة، فقام عثامُن 
اب�ُن عف�ان، فقال: يا رس�وَل اهلل، عيَّ مائُة بع�ري بأْحاِس�ها وأْقَتاهِبا��3 يف 
سبيل اهلل، ثم حضَّ عىل اجليش، فقام عثامُن فقال: يا رسوَل اهلل، عيَّ مائتا 
بعري بأحاسها وأقتاهبا يف سبيل اهلل، ثم حضَّ عىل اجليش، فقام عثامن بن 
عفان، فقال: عيَّ ثاثامئِة بعري بأحاس�ها وأقتاهبا يف سبيل اهلل، فأنا رأيُت 

��1 س�نن النس�ائي 46/6، 234، ومس�ند أمح�د 70/1 واللفظ له، وصحي�ح ابن حبان 
. 362/15

��2 صحيح البخاري 183/7، برقم 2778 .
ع ِحْلس وهو الِكَساء الذي َيِي َظْهر البعري حتت الَقَتب. والَقَتب الكساء  ��3 األحاس: مَجْ
ْح�ُل الصغ�ري عىل قدر س�نام البع�ري. � النهاية، مادة حلس، واملعجم الوس�يط   أو الرَّ

مادة قتب�.

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ينزل عن املنرب، وهو يقول: » ما عىل عثامَن ما َفعل بعد هذه، 
ما عىل عثامن ما عمل بعد هذه « ��1.

ط( وفاز يف هذه الغزوة غر عثامن بقية أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الذين 
أنفقوا فيها، رجاالً ونسـاًء، فكانت هلم نفقات عظيمة، ُكلٌّ حسـب سعته 

ومقدرته:

فق�د روى الواق�دي ع�ن مجٍع من ش�يوخه جامعًا حلديثه�م عن هذه 
الغ�زوة قال�وا: » َح�ضَّ رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص املس�لمني ع�ىل القت�ال واجله�اد 
بهم فيه وأمرهم بالصدقة فحملوا صدقات كثرية، فكان أولَّ من مَحَل   ورغَّ

 أب�و بكر الصديق ريض اهلل عنه جاء بامله كلِّ�ه أربعة آالف درهم، فقال له 

رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » هل أبقيت شـيئًا ؟« قال: اهلل ورسوله أعلم، وجاء عمر 
ريض اهلل عنه بنصف ماله، فقال له رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:» هل أبقيت شـيئًا ؟« 
ق�ال: نع�م، نصف م�ا جئت به . وبل�غ عمر ما ج�اء به أبو بك�ر فقال: ما 

استبقنا إىل اخلري إال سبقني إليه .

ومَحل العباُس بن عبد املطلب ريض اهلل عنه إىل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ماالً، 

ومح�ل طلحة بن عبيد اهلل إىل النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص ماالً، ومَحَل عبد الرمحن بن عوف 
إليه ماالً، مائتي أوقية.

��1 رواه الرتمذي يف س�ننه 625/5، رقم 3700، ورواه أمحد بنحوه 75/4، والطياليس 
يف مسنده 164/1. 
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ومح�ل س�عد بن عبادة إلي�ه ماالً، ومحل حممد بن مس�لمة إلي�ه ماالً . 
َز عثامن بن عفان ريض  ق عاصم بن عدي بتسعني وسقًا مترًا . وجهَّ وتصدَّ
اهلل عن�ه ثلث ذلك اجليش، فكان من أكثرهم نفقة حتى كفى ذلك اجليش 
مئونته�م، حت�ى إن كان ليق�ال ما بقيت هل�م حاجة حتى كفاهم ُش�نَُق��1 
أس�قيتهم. فيق�ال: إن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال يومئذ: » ما يـض عثامَن ما فعَل 

بعد هـذا «.

ى  ورغب أهل الغنى يف اخلري واملعروف واحتسبوا يف ذلك اخلري، وقوَّ
ن�اٌس دون ه�ؤالء َمْن هو أضع�ُف منهم حتى إن الرجل لي�أيت بالبعري إىل 
الرج�ل والرجلني فيقول: هذا البعري بينكام تعتقبانه، ويأيت الرجل بالنفقة 

فيعطيها بعض َمْن خيرج.

حت�ى إْن ُكنَّ النس�اُء لُيِع�نَّ بكلِّ ما ق�َدرَن عليه، لقد قالت أم س�نان 
األس�لمية: لقد رأيت ثوبًا مبس�وطًا بني يدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف بيت عائشة فيه 
َمْس�ٌك��2 ومعاضد وخاخل وأقرط�ة وخواتيم وخدمات��3 مما يبعث به 

النساء يعنَّ به املسلمني يف جهازهم «��4 .

�ري الذي ُتعلَّق به القْربة واخَلْيط الذي ُيَش�دُّ به  ��1 الُش�نُق: مجع ش�ناق، وهو اخَليط أو السَّ
فُمها. � النهاية، مادة شنق�.

ة .  �واُر من ُقرون األْوع�اِل، وقيل: جلوُد داّب�ة بْحِريَّ ��2 امَلْس�ك: مجع َمَس�كة، وهي: السِّ
�النهاية، مادة مسك� .

��3 اخلدم�ات: مج�ع َخَدَمة يعن�ي اخلْلَخاَل. واملعاضد: مجع معضد، وهي حلية تش�د عىل 
ملج. � النهاية: مادة خدم، ولسان العرب، مادة عضد �. العضد، وتسمى الدُّ

��4 املغازي للواقدي 990/3- 992، وتاريخ دمشق 34/2- 35 .

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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فه�ذه بع�ض نفقات من ق�ال اهلل تعاىل فيه�م: ﴿  ڭ  ڭ  ڭ  
ۅ   ۋ  ۋ   ٴۇ   ۈ  ۈ   ۆ  ۆ   ۇ   ۇ     ڭ  

ۅ  ۉ  ۉ   ې ﴾. فريض اهلل تعاىل عنهم أمجعني .

ي( وفاز يف هذه الغزوة أناس خمصوصون كعيل بن أيب طالب ريض اهلل 
عنه، حيث أبان رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قرب منزلته عنده واختصاصه بمؤاخاته، 
حني خلَّفه النبي ملسو هيلع هللا ىلص لريعى أهله ويتوىل  ش�ؤوهنم يف هذه الغيبة الطويلة، 
» وأما املدينة فاستخلف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عليها حممد بن مسلمة األنصاري 
ريض اهلل عن�ه «��1، وتكلَّ�م املنافقون يف حق عيٍّ ريض اهلل عنه فردَّ عليهم 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بام يقطع ألس�نتهم، وبنيَّ أنه منه بمنزلة هارون من موسى 
عليه�ام الس�ام، فك�ام اس�تخلف نبي  اهلل موس�ى أخ�اه ه�ارون عىل بني 
إرسائيل عندما ذهب ملناجاة ربه يف الطور، اس�تخلف رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصعلّيًا 
عىل أهله، ولكن اس�تخاف هارون عليه الس�ام كان عامًا، واستخاف 

عي  ريض اهلل كان خاصًا . 

فف�از عيٌّ ريض اهلل عنه يف هذه الغ�زوة بأمرين: بثواب املجاهدين يف 
األجر، وهبذه املنزلة من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف القرب .

 فف�ي الصحيح�ني ع�ن س�عد ب�ن أيب وق�اص ريض اهلل عن�ه: » أن 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خرج إىل تبوك واستخلف علّيًا، فقال: أختلفني يف الصبيان 

��1 ينظر الطبقات الكربى البن سعد 125/2، 338/3 . 
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والنس�اء؟ قال: » أال ترىض أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه 
ليس نبي بعدي «��1. 

وعند أيب يعىل وغريه عن س�عيد بن املس�يب عن سعد بن أيب وقاص 
ريض اهلل عنه قال: » لّما غزا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص غزوة تبوك خلَّف عليًا باملدينة 
فق�ال الن�اس: ملَّه وكره صحبته، فبلغ ذلك علّي�ًا فخرج حتى حلق بالنبي 
ملسو هيلع هللا ىلص فق�ال: يا رس�ول اهلل خلَّفتني باملدينة مع النس�اء والصبيان والذراري 
، إنـام خّلفتك عىل  حت�ى ق�ال الن�اس: ملَّه وكره صحبت�ه ؟ فقال: » يا عيلُّ
أهـيل، أَما تـرىض أن تكون مني بمنزلة هارون من موسـى غـر أنه ال نبي 
بعـدي؟ «��2  اه��. فقال عيٌّ ريض اهلل عنه كام يف رواية أخرى: » رضيت، 

رضيت «��3. 

ك( وفـاز يف هذه الغزوة ممن مل خيرج إليهـا أصحاُب األعذاِر احلقيقيِة 
ـيوخ واملـرىض والفقـراء الذيـن متننَّـوا أن يكونـوا مـع  مـن الَعَجـزة والشُّ
املجاهديـن، وكذلك الذين أقعدهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص بأمر منه، إذا أدوا ما عليهم 
من النصيحة هلل ولرس�وله، فَرَفَع اهللُ العتاَب عنهم، وبنيَّ رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  

أهنم رشكاء يف األجر.

��1 متف�ق عليه، صحيح البخاري 502/10، رقم 4416، وصحيح مس�لم 1870/4، 
رقم 2404 .

��2 مسند أيب يعىل 86/2، رقم 738، والسنن الكربى للنسائي 307/7، رقم 8082.
��3 الس�نن الكربى للنس�ائي 427/5، رقم 427، ومس�ند أيب يعىل 66/2، رقم 709، 

وأخرجه أمحد 97/3 بنحوه.

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص



في ظالل آيات الثناء على الصحابة النجباء 2��

وطيَّ�َب اهلل قل�وب أق�وام منهم خاصة بام ُيْش�عر بمزي�د املدح، وهم 
الفق�راء األصحاء الذين مل يتمكنوا م�ن اخلروج لعدم القدرة عىل اإلنفاق 
عليه�م، ولعدم وجود ظه�ر يركبون عليه ولو تباع�ًا، وجاء تصوير آيات 
الق�رآن هلذا املوقف تصوي�رًا يبني قمة إخاصهم هلل ولرس�وله، كل ذلك 

تع�اىل: ﴿ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ     ڳ     قول�ه  يف 
ۀ   ۀ   ڻ   ڻڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  

ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

ۋ     ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ  ۆ  ۇ   ۇ    ڭ   ڭ 

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې ﴾ ]التوبة:91- 92[.

وع�ن أن�س بن مال�ك ريض اهلل عنه: أنَّ رس�ول اهلل رج�ع من غزوة 
ُتم مسـرًا وال قطعتم  تبوك َفَدَنا من املدينة فقال: » إننَّ باملدينة أقوامًا ما رِسْ
واديـًا إالنَّ كانوا معكم «، قالوا: يا رس�ول اهلل وه�م باملدينة؟! قال: » وهم 

باملدينة، َحَبَسهم الُعذر «��1.

ل( ويف أعقاب هذه الغزوة تاب اهلل عىل ثالثة من أهل اإليامن تباطؤوا 
عـن اخلروج غر شـاكني، فأقعدهـم تباطؤهم، وذلك بع�د أن َصَدقوا يف 

توبتهم وكاد الندم أن يقتلهم، فتاب اهلل عليهم ليتوبوا، وكان يف ذلك درس 
بلي�غ لكل مؤمن غ�ري معذور لئا يتخلف عن رس�ول اهلل فيام بعد، يقول 

��1 أخرجه البخاري 1610/4، برقم 4161، ومسلم عن جابر بنحوه 1518/3، برقم 
1911، وقال: » حبسهم املرض «.
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كع�ب بن مالك، وهو أحد هؤالء الثاث�ة: » ومهمت أن أرحتل فأدركهم 

وليتني فعلت، فلم يقدر يل ذلك، فكنت إذا خرجت يف الناس بعد خروج 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فطفت فيهم أحزنني أين ال أرى إال رجًا مغموصًا��1 عليه 

النفاق أو رجًا ممن عذر اهلل من الضعفاء «��2 . 

ووق�ف الصحاب�ة م�ن هؤالء الثاث�ة موقف�ًا أبان عن ش�دة والئهم 

وطاعتهم هلل ولرسوله، فلم يتهموهم بنفاق بل قاطعوهم حتى يفصل اهلل 

ع�ز وج�ل يف أمرهم، كام ق�ال ملسو هيلع هللا ىلص يف أحدهم: » أّما هـذا فقد صدق، فقم 

حتى يقيض اهلل فيك «��3 وظلُّوا مقاطعني هلم مخس�ني ليلة، حتى أعلم اهلل 

تع�اىل بتوبته عليه�م��4، وهكذا كان جمتمعهم ريض اهلل عنهم ش�دة طاعة 

ووالء هلل ولرسوله .

وبعـــد: فقد باَن لن�ا فضُل أهل غزوة العرسة، وبعض ما محلته آياهتا 

م�ن القواطع واللطائ�ف، وظهر لن�ا أن بركاهتا كانت ب�ركات كثرية وأن 

ظاهلا ظال وفرية، ولذلك أطلنا الكام عنها نوعًا ما. 

َرها عىل هذا النحو من النّفري العامِّ  ويكفي ِمن بركاهتا أن اهلل تعاىل قدَّ

��1 ق�ال اب�ن حجر » أي مطعونًا عليه يف دينه متهام بالنفاق، وقيل معناه مس�تحقرا« . فتح 
الباري 118/8. 

��2 أخرجه البخاري 1603/4، برقم 4156، ومسلم 2120/4، برقم 2769. 
��3 التخريج السابق .

��4 ينظر صحيح البخاري 4640/6، برقم 6798.

الفصل الثالث: في ظالل آيات الثناء على أصحاب املشاهد مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص
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ليدخَل فيها مَجٌع عظيم من املسلمني ممن أسلموا بعد احلديبية وبعد الفتح 

م�ن أه�ل مكة الذي�ن قال هلم رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : » اذهبوا فأنتـم الطلقاء «، 

وأهل الطائف وغريهم من القبائل لينالوا رشف اجلهاد مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

باألنفس واألموال يف آخر حياته ملسو هيلع هللا ىلص، وليدخلوا يف هذه البش�ارة العظيمة 

ٿ   ٿ   ٺ     ٺ   ٺ   ٺ   ڀ    ﴿ تع�اىل:  قول�ه  يف 

ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ      ڃ  ڃڃ  ڃ  چ      چ   ﴾ ]التوب�ة: 

.]89-88

فريض اهلل عنهم وعن سائر أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص .
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الفصل الرابـع
يف ظالل آيات الثناء

على مجاعات من الصحابة

ويشتمل عىل :

مـا جـاء يف فضل اإلمـام عيلٍّ وفاطمـة الزهراء واحلسـنني 
ريض اهلل عنهم .

الثناء عىل اإلمام عيلِّ بن أيب طالب، ومحزة بن عبد املطلب، 
وعبيدة بن احلارث بن عبد املطلب ريض اهلل تعاىل عنهم .

فضل أهل بيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص ) زوجاته وقرابته(.

ما جاء يف فضل فقراء الصحابة وضعفائهم .

ما جاء يف فضل بني حارثة وبني َسلِمة األنصاريني .

ما جاء يف الثناء عىل أهل ُقباء .

أصحـاب  مـن  الكتـاب  أهـل  مـن  أسـلم  مـن  فضـل 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص .

الفصل الرابع: في ظالل آيات الثناء على جماعات من الصحابة
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ما جاء يف فضل اإلمام عليٍّ وفاطمة الزهراء 

واحلسنني رضي اهلل عنهم

تعـاىل: ﴿ ہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے   اهلل  يقـول 
ۓ  ۓ  ڭ    ڭ    ڭ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  
ەئ   ەئ   ائ     ائ   ى   ى     ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ  
ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ    ۇئ    ۇئ   وئ   وئ  

ېئ   ﴾  ]آل عمران: 59- 61[.

اآلية الثالثة من اآليات السابقة، هي اآلية املعروفة بآية املباهلة، وفيها 
فضيلة واضحة آلل بيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ��1.

يقول احلافظ ابن كثري يف س�بب نزول هذه اآلية: » وكان سبب نزول 
هذه املباهلة وما قبلها من أول السورة إىل هنا يف وفد نجران، أن النصارى 
ح�ني قدم�وا فجعل�وا حُيَاّجون يف عيس�ى، ويزعمون فيه م�ا يزعمون من 

البنوة واإلهلية، فأنزل اهلل َصْدَر هذه السورة َرّدًا عليهم «��2. 

��1 ينظر روح املعاين 189/3. 
��2 تفسري ابن كثري 49/2- 50 .

الفصل الرابع: في ظالل آيات الثناء على جماعات من الصحابة
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وسوف نتناول هذه اآلية بام يبني دالالهتا عىل فضل أهل البيت ريض 
اهلل عنه�م من خال ثاثة أمور، أوالً: بيان معناها، ثانيًا: بعض ما ورد يف 

املباهلة من أحاديث وآثار، ثالثًا: دالالهتا.

أواًل: معنى اآلية الكريمة : 

معنى اآلية: أي فإن جادلك أهل الكتاب يا حممد يف ش�أن عيسى من 
بع�د أن أخ�ربك ربك بام هو احل�ق من أمره فقل هل�م ﴿ ائ ﴾ أي أقبِلوا 
أهي�ا املجادل�ون إىل أم�ر ُيعرف فيه احل�ق من الباطل، وه�و أن ندعو نحن 
وأنت�م األبناء والنس�اء ثم نجتمع مجيعًا يف م�كان واحد، ثم نترضع إىل اهلل 
ونبته�ل إليه بأن جيعل لعنته عىل الكاذبني يف دعواهم، املنحرفني عن احلق 

يف اعتقادهم��1. 

ثانيًا: بعض ما ورد يف املباهلة من األحاديث واآلثار الدالة عىل فضل 
آل البيت ريض اهلل عنهم: 

1- روى مس�لم يف صحيحه عن س�عد بن أيب وقاص ريض اهلل عنه 
ق�ال: ومل�ا نزل�ت ه�ذه اآلي�ة: ﴿ ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  
وئ  ۇئ  ۇئ  ﴾، دعا رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  علّيًا وفاطمة وحس�نًا 

وحسينًا، فقال: » اللهم هؤالء أهيل « ��2.

��1 التفسري الوسيط لطنطاوي 171/3 . 
��2 1871/4، رقم 2404 .
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2- وذك�ر اب�ن كثري يف تفس�ريه عن أيب بك�ر بن مردويه بس�نده، عن 
الش�عبي، ع�ن جابر ريض اهلل عنه، ق�ال: » قدم عىل النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص العاقُب��1 
والطي�ب، فدعامها إىل املاعنة فواع�داه عىل أن ياعناه الغداة، قال: فغدا 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فأخذ بيد عي وفاطمة واحلسن واحلسني، ثم أرسل إليهام، 
فأبي�ا أن جييب�ا وأقّرا له باخلراج، قال: فقال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص » والذي بعثني 
باحلـق لو قـاال: ال، ألمطر عليهم الوادي نارًا « . قال جابر: وفيهم نزلت: 
﴿  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ﴾، ق�ال جابر: 
﴿ َأنُفَسـنَا َوَأْنُفَسُكْم ﴾: رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وعيُّ بن أيب طالب، ﴿ ەئ ﴾: 

احلسن واحلسني، ﴿ وئ ﴾: فاطمة «��2. 

3- وروى البخ�اري ع�ن حذيفة ريض اهلل عنه ق�ال: » جاء العاقب 
والس�يد صاحبا نجران إىل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يري�دان أن ياعناه، قال: فقال 
أحدمه�ا لصاحب�ه: ال تفع�ل، ف�واهلل لئ�ن كان نبي�ًا فاعنن�ا ال نفلح نحن 
وال عقبنا من بعدنا . قاال: إنا نعطيك ما س�ألتنا، وابعث معنا رجًا أمينًا، 
وال تبع�ث معن�ا إال أمينًا . فقال: » ألبعثـننَّ معكم رجاًل أمينًا حق أمني « . 

��1 العاقب هو لقب ألمري وفد نجران وصاحب مش�ورهتم، وكان اس�مه املسيح . �ينظر 
تفسري ابن كثري �50/2 . 

��2 55/2، وق�ال ابن كثري: » وهكذا رواه احلاكم يف مس�تدركه � 593/2-�594، عن 
ع�ي بن عيس�ى، عن أمحد بن حمم�د األزهري عن عي بن ُحْجر، عن عي بن ُمْس�ِهر، 
عن داود بن أيب هند، به بمعناه. ثم قال: صحيح عىل رشط مس�لم ومل خيرجاه. هكذا 
قال. وقد رواه أبو داود الطياليس، عن ش�عبة، عن املغرية عن الش�عبي مرسًا، وهذا 

أصح، وقد روي عن ابن عباس والرباء نحو ذلك «. 

الفصل الرابع: في ظالل آيات الثناء على جماعات من الصحابة
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فاسترشف له أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: » قم يا أبا عبيدة بن اجلراح«، 
فلام قام قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » هذا أمني هذه األمة « ��1.

ثالثًا: من دالالت اآلية عىل فضل آل بيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:

قولـه عـز وجـل: ﴿ ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  
ۇئ  ۇئ  ﴾.

يق�ول الزخم�رشي رمح�ه اهلل يف الكش�اف: » في�ه دلي�ل ال يشء أقوى 
م�ن هذا ع�ىل فضل أصحاب الكس�اء «��2. وهم عيٌّ وفاطمة واحلس�نان 

ريض اهلل عنهم.

1-فه�ذه اآلي�ة وما ُفرّست به م�ن فِعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيه�ا داللٌة عىل أن 
علّيًا وفاطمة واحلس�ن واحلسني ريض اهلل تعاىل عنهم هم أخصُّ أهله ملسو هيلع هللا ىلص 
وأعزه�م علي�ه، وأقرهب�م إىل قلبه، ولذل�ك اختار الس�يدة فاطمة من بني 
نسائه، وعلّيًا ِمن بني َمن هم بمنزلة نفسه ملسو هيلع هللا ىلص . فضًا عن أن مقام املباهلة 

يقدم فيه األخص عىل غريه تأكيدًا عىل الثقة واليقني بالصدق��3.

��1 1592/4، رق�م 4119 . الس�يد ه�و لق�ب لصاح�ب ِرحال وفد نج�ران وصاحب 
جمتمعهم ورئيسهم يف ذلك، واسمه األهيم. � ينظر فتح الباري �94/7 

��2 الكشاف 370/1 . وقد سموا بأهل الكساء ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص جللهم معه بكسائه ودعا هلم . 
��3 يق�ول أبو الس�عود رمح�ه اهلل ��46/2: » وتقديمهم عىل النفس يف أثن�اء املباهلة التي 
ه�ي من باب املهالك ومظ�اّن التَلف مع أن الرجل خياطر هلم بنفس�ه وحيارب دوهنم 
لإليذان بكامل أمنه عليه الصاة والس�ام ومتام ثقته بأمره وقوة يقينه بأنه ال يصيبهم 

يف ذلك شائبة مكروه أصًا «. 
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وعىل نحو ما سبق جاءت أقوال كثري من املفرسين، يقول أبو السعود 
ة أهل�ه وألصقهم بقلبه إىل  يف ه�ذه اآلي�ة: » أي: ليدع كل منا نفس�ه وأعزَّ

املباهلة، وحيملهم عليها «��1. 

2- وفيه�ا أن احلس�ن واحلس�ني ريض اهلل عنهام يقال هل�ام � ابنا النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص� م�ع أهن�ام ابنا بنت�ه ريض اهلل عنها��2، و هذا ترشي�ٌف غايَة الترشيف، 

وقد ورد ذلك يف أحاديث كثرية .

3- ق�ال اب�ن قتيب�ة يف معن�ى: ﴿   ۇئ  ۇئ ﴾ »أي: إخوانن�ا 
وإخوانك�م «��3. وق�ال أبو جعفر النحاس: » قي�ل: يعني باألنفس ها هنا 
أه�ل دينهم « ��4. وفيها فضيلة ظاهرة لعي ريض اهلل عنه، إذ اختاره النبي 

��1 تفسري أيب السعود 46/2 . وينظر غرائب القرآن للنيسابوري 213/2 .
��2 ينظر تفسري الرازي 90/4 . ومن العلامء من جوز إدخال عيٍّ ريض اهلل عنه يف األبناء عىل 
سبيل املجاز، يقول اآللويس � �189/3: » ... والعرف يعد اخلتن ابنًا من غري ريبة « . 

ق�ال الش�وكاين وغ�ريه يف قوله تع�اىل ﴿    ەئ  ەئ  ﴾ : » اكتف�ى بذكر البنني عن 
البنات إما لدخوهلن يف النساء أو لكوهنم الذين حيرضون «. � فتح القدير �347/1. 

��3 تفسري غريب القرآن البن قتيبة ص 106 . 
��4 معاين القرآن الكريم أليب جعفر النحاس 414/1. وفرس البغوي � أنفسنا � باإلخوان، 

وقيل هو عىل العموم اجلامعة أهل الدين. � تفسري البغوي 48/2 � . 

 ق�ال اب�ن عطي�ة موافقًا هلذا املعنى: » وظاه�ر األمر أن النبي عليه الس�ام جاءهم بام 
خيصه، ولو عزموا استدعى املؤمنني بأبنائهم ونسائهم، وحيتمل أنه كان يكتفي بنفسه 

وخاصته فقط «. � املحرر الوجيز �153/3.

وق�د ج�اء لفظ النف�س يف القرآن ملع�ان ع�دة، منها: القري�ب، والرشي�ك يف الدين، 
 = دينه�م،  أه�ل  أي   ﴾ ڀ    ڀ   پ   پ    پ     ﴿ تع�اىل:  قول�ه  يف   ك�ام 

الفصل الرابع: في ظالل آيات الثناء على جماعات من الصحابة
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ملسو هيلع هللا ىلص من بني أقاربه. ويف التعبري عن األخوة بالنفس، تنزيل هلا منزلة النفس، 
وفيها من ترشيف عيٍّ وعلو مقامه ماال خيفى، إذ اختاره النبي ملسو هيلع هللا ىلص من بني 
من يمكن أن يصدق عليه أنه بمنزلة نفسه ملسو هيلع هللا ىلص، ويف صحيح البخاري عن 

: » أنت منِّي وأنا منك «��1.  الرباء بن عازب أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال لعيٍّ

ق�ال البغ�وي رمح�ه اهلل: » قي�ل ... � وأنفس�نا � : عن�ى نفس�ه وعلّيًا 
ريض اهلل عنه. والعرُب تسمي ابَن عمِّ الرجل نفسه «��2 .

4- يق�ول ال�ُمّا عي القاري رمحه اهلل صاحب مرقاة املفاتيح يف هذه 
له منزلة نفس�ه ملا بينهام م�ن القرابة  اآلي�ة: » دع�ا رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص علي�ًا فنزَّ
واألخوة، وفاطمة - أي ألهنا أخص النس�اء من أقاربه - وحسنًا وحسينًا 

فنزهلام منزلة ابنيه ملسو هيلع هللا ىلص «��3. 

فهذه بعض دالالت اآلية عىل فضل آل بيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص .

 .﴾ ڃ  ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ    ڄ    ﴿  ،﴾ حئ   جئ   ی    ﴿  =
وقول�ه تع�اىل: ﴿  ۅ  ۅ  ۉ ﴾ أي: فاب�دأوا بالس�ام عىل أهله�ا، الذين هم 
منكم، الذين هم بمنزلة أنفسكم؛ ملا بينكم وبينهم من القرابة الدينية أو النََّسبِيَِّة، فليس 
 معنى النفس مقصورًا عىل ذات الش�خص، يقول اآللويس رمحه اهلل بعد أن بني ذلك: 
» فلعل�ه مل�ا كان لألمري -]يقصد علي�ًا[- ريض اهلل عنه اتصال بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص يف النس�ب 
واملصاه�رة واحت�اد الدين عربَّ عنه بالنف�س« . � روح املعاين �189/3 . وينظر البحر 

املديد 363/1 .
��1 690/2، 1551/4، برقم 2552، 4005.

��2 تفسري البغوي 48/2 . 
��3 مرقاة املفاتيح 589/5 .
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الثناء على اإلمام عليِّ بن أبي طالب،

وحزة بن عبد املطلب، وُعبيدة بن احلارث

ابن عبد املطلب رضي اهلل تعاىل عنهم

يقـول اهلل تعـاىل: ﴿ ں  ں  ڻ     ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  
ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   
ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ﴾. ]احلج: 19- 22[.

روى البخاري ومسلم يف هذه اآلية عن قيس بن عباد قال: » سمعت 
أبا ذر ُيْقِسم َقَساًم: إنَّ هذه اآلية: ﴿ ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ ﴾ نزلت 
يف الذين برزوا يوم بدر: محزة وعي وُعبيدة بن احلارث، وعتبة وشيبة ابني 

ربيعة والوليد بن عتبة «��1. 

 وع�ن قي�س ب�ن عباد عن ع�ّي بن أيب طال�ب ريض اهلل عن�ه أنه قال: 
» أنا أوُل من جيثو بني يدي الرمحن للخصومة يوم القيامة . وقال قيس ابن 

��1 صحي�ح البخ�اري 1459/4، رقم 3748، ومس�لم 3033/6، رقم 3033، وهذا 
لفظ البخاري.

الفصل الرابع: في ظالل آيات الثناء على جماعات من الصحابة



في ظالل آيات الثناء على الصحابة النجباء 2��

عب�اد وفيهم أنزل�ت:﴿ ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ ﴾ . قال: هم الذين 

تب�ارزوا ي�وم بدر: محزة وعيل وُعبيدة أو أبو عبيدة بن احلارث، وش�يبة بن 

ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة «��1. 

بعض دالالت هذه اآليات عىل فضل هؤالء الثالثة ريض اهلل عنهم:

س�بق ال�كام ع�ىل ه�ذه اآلي�ات الكري�امت يف الثن�اء عىل أه�ل بدر 

ريض اهلل تعاىل عنهم، ونزيد هنا أن:

1- يف هذه اآليات ما فيها من الثناء عىل فريق أهل اإليامن الذين بارزوا 

املرشكني مبارزة مستقلًة قبل َبدِء القتال ببدر نرصًة لرهبم سبحانه وتعاىل، 

فام كان اختصامهم كامًا ولكن تصديقًا ببذل النفس يف سبيل اهلل.

2- يف قول�ه تعاىل: ﴿     ڻ  ڻ ﴾ بيان للحامل هلم عىل هذا القتال بأنه 

يف اهلل تعاىل، وشهادة بصدقهم وإخاصهم ريض اهلل عنهم لرهبم سبحانه 

وتعاىل .

3- تسجيل اهلل تعاىل هلذا املوطن عىل سبيل اإلشادة به ، ألهنم فضًا 

عام ذكرنا س�ابقًا كان�وا أول املبارزين يف س�بيل اهلل، وألهنم بذلك صاروا 

قدوة ملن بعدهم.

��1 صحيح البخاري 1458/4، رقم 3747 . 
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ل اهلل تع�اىل ه�ذا املوق�ف أيض�ًا ألنه برشى م�ن برشيات  4- وس�جَّ

النرص التي َثّبَت اهلل تعاىل هبا املؤمنني، وجاءت هذه البرشى عىل يد هؤالء 

الثاثة الكرام. 

5- ويف ه�ذه اآليات إش�ارة بالبش�ارة هل�ؤالء الثاثة أهن�م من أهل 

اجلن�ة، فإذا كان اهلل َقطَّ�ع للكافرين ثيابًا من نار ... إىل آخر ما أعده هلم يف 

جهنم، فأول الداخلني يف هذا الوعيد هذا الفريق الذي بارز من الكافرين 

-وهذا باعتبار س�بب نزول اآليات وس�ياقها- وكذلك فإنه تعاىل إذا كان 

أع�دَّ للمؤمن�ني جنّته - كام بنيَّ يف ه�ذه اآليات - ف�أول الداخلني هؤالء 

املؤمنني الذين اختصموا يف رهبم بمبارزة الكافرين، والذين نزلت اآليات 

بسببهم: عيٌّ ومحزُة وعبيدة بن احلارث ريض اهلل عنهم.  فهذا ترتيب ما يف 

اآليات من إنذار وبرشى، واهلل أعلم.

وه�ذا بعض ما ت�دل عليه اآليات من فضل ه�ؤالء الثاثة ريض اهلل 

تعاىل عنهم .
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فضل أهل بيت النيب ملسو هيلع هللا ىلص

) زوجاته وقرابته(

يقـول اهلل تعـاىل: ﴿  ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  
ک  ک   ک   ﴾ ]األحزاب: 33[.

هذه اآلية الكريمة نص عىل فضائل ظاهرة ألهل بيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
ومزي�د عناي�ة هبم ريض اهلل تعاىل عنهم، ففيه�ا » تكريم بالغ من اهلل ألهل 
بي�ت نبي�ه األطهار، من حي�ث إن اهلل الذي يف قبضته ملكوت الس�اموات 
واألرض يريد هلذا البيت أن يذهب عنه كل ما تعافه النفس ويأنفه الطبع، 

ويريد كذلك أن يطهرهم ... تطهريًا مؤكدًا نقيًا «��1.

املراد بأهل بيته صىل اهلل عليه وآله وسلم يف هذه اآلية:

اختل�ف العلامء يف املراد بأهل بيته ملسو هيلع هللا ىلص يف هذه اآلية��2، يقول الزجاج 
رمحه اهلل: » قيل: يراد به نساء النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وقيل: يراد به نساؤه وأهله الذين 

هم أهل بيته «��3.

��1 من أرسار التعبري القرآين، د. حممد حممد أبو موسى � ص 295 � .
��2 تنظر األقوال يف ذلك يف زاد املسري 381/6- 382 .

 ��3 تفسري القرطبي 182/14. ويقول الرازي رمحه اهلل � �210/13 يف إحدى خترجياته: =
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والظاهر من س�ياق هذه اآلية وس�بب نزوهلا، أهن�ا يف زوجات النبي 
ص�ىل اهلل عليه وآله س�لم، وق�د وردت أحادي�ث يف الصحيح وغريه تدل 
ع�ىل أن املراد أعم من ذل�ك��1، فيدخل فيها زوجاته ملسو هيلع هللا ىلص وأهل الكس�اء: 
عيٌّ وفاطمة واحلس�ن واحلسني ريض اهلل عنهم مجيعًا. وهؤالء مجيعًا أهل 

بيته الذين كانوا يساكنونه يف بيوته ممن يعدون من أهله ملسو هيلع هللا ىلص. 

يقول ابن عطية رمحه اهلل يف هذه اآلية: » فأهل البيت: زوجاته، وبنته، 
وبنوها، وزوجها «��2.

ويق�ول اإلمام الرازي رمحه اهلل يف ذلك: » واختلفت األقوال يف أهل 
البيت، واألوىل أن يقال: هم أوالده وأزواجه، واحلس�ن واحلس�ني منهم، 
وع�يٌّ منه�م ؛ ألن�ه كان من أهل بيت�ه بس�بب معارشته ببن�ت النبي عليه 

السام، ومازمته للنبي ملسو هيلع هللا ىلص «��3. 

= » ثم إن اهلل تعاىل ترك خطاب املؤنثات وخاطب بخطاب املذكرين بقوله ﴿ ژ    
ژ  ڑ     ﴾ ليدخ�ل فيه نس�اء أهل بيت�ه ورجاهلم «. اه��. وينظر قريب من 

ذلك يف تفسري أيب السعود 103/9 .
��1 ينظر تفسري ابن كثري 411/6 . 

��2 املحرر الوجيز 62/12 . 
��3 تفس�ري ال�رازي 210/13 . ويزاد عىل ما ذكر يف حق ع�يٍّ ريض اهلل عنه أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

آخاه. 

وق�ال اإلم�ام القرطبي رمح�ه اهلل �182/14- �183: » وقد اختل�ف أهل العلم يف 
أهل البيت، من هم؟ فقال عطاء وعكرمة وابن عباس: هم زوجاته خاصة، ال رجل 

معهن. وذهبوا إىل أن البيت أريد به مساكن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، لقوله تعاىل:﴿ گ  
 گ  گ   گ  ڳ     ﴾. وقال�ت فرق�ة منه�م الكلب�ي: ه�م عيٌّ وفاطمة واحلس�ن = 
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ويق�ول ابن كثري رمحه اهلل يف هذه اآلية: » وهذا نصٌّ يف دخول أزواج 
النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص يف أه�ل البي�ت ها هنا ؛ ألهنن س�بب نزول هذه اآلية، وس�بب 

 = واحلس�ني خاصة، ويف هذا أحاديث عن النبي عليه السام، واحتجوا بقوله تعاىل: 
﴿  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک ﴾ باملي�م ول�و كان للنس�اء 
خاصة لكان �عنكن ويطهركن�، إال أنه حيتمل أن يكون خرج عىل لفظ األهل، كام يقول 
 الرجل لصاحبه: كيف أهلك، أي امرأتك ونساؤك، فيقول: هم بخري، قال اهلل تعاىل: 
﴿  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ﴾. وال�ذي يظهر من اآلية 
أهن�ا عام�ة يف مجيع أهل البي�ت من األزواج وغريه�م، وإنام ق�ال: ﴿  ک   ﴾ ألن 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وعلّيًا وحس�نًا وحس�ينًا كان فيهم، وإذا اجتمع املذكر واملؤنث غلب 
املذك�ر، فاقتضت اآلية أن الزوجات م�ن أهل البيت، ألن اآلية فيهن، واملخاطبة هلن 

يدل عليه سياق الكام. واهلل أعلم« .

ث�م قال القرطبي ��183/14: » والصحيح أن قوله: ﴿ گ   ﴾ منس�وق 
ع�ىل ما قبله. وق�ال ﴿ ژ   ﴾ لقوله ﴿ ڑ   ﴾ فاألهل مذكر، فس�امهن وإن كن 
إناثا باس�م التذكري فلذلك صار ﴿ ژ﴾. وال اعتبار بقول الكلبي وأش�باهه، 
فإنه توجد له أشياء يف هذا التفسري ما لو كان يف زمن السلف الصالح ملنعوه من ذلك 

وحج�روا عليه. فاآليات كلها من قوله: ﴿ ھ  ھ  ھ  ے  ﴾- إىل قوله-﴿ ڱ    
ڱ  ں         ں  ڻ  ﴾ ]األح�زاب: 28: 34[ منس�وق بعضه�ا عىل بعض، فكيف 
صار يف الوس�ط كام�ا منفصًا لغريهن! وإن�ام هذا يشء جرى يف األخب�ار أن النبي 
عليه السام ملا نزلت عليه هذه اآلية دعا عليًا وفاطمة واحلسن واحلسني، فعمد النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص إىل كس�اء فلفها عليهم، ثم ألوى بيده إىل الس�امء فقال: » اللهم هؤالء أهل بيتي، 
اللهـم أذهـب عنهم الرجـس وطهرهم تطهـرًا «. فهذه دعوة من النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص هلم بعد 
نزول اآلية، أحبَّ أن يدخلهم يف اآلية التي خوطب هبا األزواج، فذهب الكلبي ومن 
وافقه فصريها هلم خاصة، وهي دعوة هلم خارجة من التن�زيل«. وينظر كام الطاهر 

ابن عاشور يف ذلك يف التحرير والتنوير 14/22- 17 .
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�ا وحده عىل َق�وٍل، أو م�ع غريه عىل  الن�زول داخ�ل في�ه قوالً واح�دًا، إمَّ
الصحيح «��1.

وق�ال ابن كثري أيض�ًا: ولك�ن إذا كان أزواجه من أهل بيت�ه، فقرابته 
أحق هبذه التسمية، كام تقدم يف احلديث: » وأهُل بيتي أحق «��2. 

معنى اآلية الكريمة وبعض ما فيها من اللطائف الدالة عىل فضلهم 
ريض اهلل عنهم:

ه�ذه اآلية تعليل ملا تضمنته اآليات الس�ابقة م�ن األوامر والنواهي، 
يقول الش�وكاين رمحه اهلل تعاىل يف قوله تع�اىل: » ﴿  ڎ      ڈ  ڈ  ژ    
ژ  ڑ     ڑ  ک   ﴾ أي: إن�ام أوصاك�ن اهلل ب�ام أوصاك�ن من 
التق�وى، وأن ال ختضع�ن بالق�ول، وم�ن ق�ول املع�روف، والس�كون يف 
البي�وت، وعدم التربج، وإقامة الصاة، وإيت�اء الزكاة، والطاعة، ليذهب 

عنكم الرجس أهل البيت «��3 .

��1 تفسري ابن كثري �411/6 �. وينظر تفسري أيب السعود � �103/9 .

ويقول الطاهر بن عاشور رمحه اهلل ��16/22: » وهبذا يتضح أن أزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص هن 
آل بيته برصيح اآلية، وأن فاطمة وابنْيها وزوجها جمعولون أهل بيته بدعائه أو بتأويل 
اآلية عىل حماملها. ولذلك ُهْم أهل بيته بدليل السنة، وكلُّ أولئك قد أذهب اهلل عنهم 

الرجس وطّهرهم تطهريًا، بعضه باجلعل اإلهلي، وبعضه باجلعل النبوي«.
��2 تفسري ابن كثري 415/6- 416 .

��3 فتح القدير 278/4 . 
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ويق�ول الطاه�ر ب�ن عاش�ور رمح�ه اهلل يف معنى ه�ذه اآلي�ة أي: » ما 

يري�د اهلل لُكنَّ مما أمرك�ن وهناكن إال عصمتكن م�ن النقائص، وحتليتكن 

بالكامالت ودوام ذلك، أي ال يريد من ذلك مقتًا لُكنَّ وال نكاية «��1.

جس هو اإلثم، وكل ما يستقذر مروءًة. يقول ابن عطية رمحه اهلل:  والرِّ

» الرج�س: اس�م مل�ا يقع عىل اإلث�م والع�ذاب والنجاس�ات والنقائص، 

فأذهب اهلل مجيع ذلك عن أهل البيت «��2.

ويقول الطاهر بن عاشور رمحه اهلل تعاىل : » والرجس يف األصل: الَقَذُر 

الذي يلوث األبدان، واستعري هنا للذنوب والنقائص الدينية ... واستعري 

التطهري لضد ذلك، وهو جتنيب الذنوب والنقائص ... واستعري اإلذهاب 

لإلنج�اء واإلبعاد «��3 . ويف هذه االس�تعارات ترغيب ألصحاب الطباع 

السليمة، والعقول املستقيمة يف الطاعة، وتنفريًا هلم عن املعصية ��4. 

ث�م ق�ال الطاهر بن عاش�ور: » وكل أولئ�ك - ]أي الزوجات وأهل 

الكساء[ - قد أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهريًا ...«��5.

��1 التحرير والتنوير 15/22، وقال اآللويس نحو هذا يف تفسريه � 19/22 �.
��2 املحرر الوجيز 61/12 . وينظر زاد املسري 381/6 .

��3 التحرير والتنوير: 14/22 . وينظر الكشاف 538/3 .
��4 ينظر نظم الدرر 346/15 . 

��5 السابق 16/22 .
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من فوائد هذه اآلية ولطائفها الدالة عىل فضل أهل البيت:

1- يق�ول اآللويس رمحه اهلل تعاىل يف بي�ان داللة اآلية عىل مدح أهل 

البي�ت: » ويظه�ر هذا املدح م�ن جهة االعتناء بش�أهنم، وإفادهِتم حمبَة اهلل 

تعاىل هلم هذا األمَر اجلليل الشأن، وخماطبتِِه سبحانه إياهم بذلك، وجعله 

قرآنًا يتىل إىل القيامة «��1. وال شك أن كل واحدة من هذه الدالالت منقبة 

عظيمة هلم .

2- ويف قول�ه تع�اىل ﴿ ڑ  ک ﴾ هك�ذا بح�ذف ح�رف الن�داء 

إش�عار بالتقريب والتكري�م، وأن خطاب اهلل تعاىل هلم ه�و خطاب ُقْرٍب 

وماطفة��2 .

3- ويف إس�ناد أفعال هذه اجلملة كلها إىل اهلل، أي يريد اهلل، ويذهب 

عنه�م اهلل الرج�س، وينقي قلوهبم ونفوس�هم بي�ده الق�ادرة، وهو الذي 

يطهرك�م بنفس�ه تطه�ريًا، يف هذه اإلس�نادات إليه س�بحانه مزي�د تكريم 

وتأكيد عىل حصوله��3 .

4- ويف التعري�ف بالام يف قوله تعاىل ﴿   ک ﴾ إش�ارة إىل أنه بيت 

 متع�امل مش�هور، ال ين�رصف الذهن عىل غ�ريه، واإلضاف�ة يف قوله تعاىل: 

��1 روح املعاين 18/22 . 
��2 ينظر من أرسار التعبري القرآين ص 295 . وهو عىل تقدير نصب � أهل� عىل النداء .

��3 ينظر السابق ص 295- 296 .
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﴿ ڑ  ک ﴾ تفي�د التعظي�م والترشي�ف، أي: ي�ا أهل البي�ت القائم يف 

العاملني رمز اهلداية والرشاد، والطهر والنور��1. 

5- ويف إضاف�ة �أه�ل� إىل �البيت� أي البيت النبوي، إش�ارة إىل أن 

هذا التكريم من أجل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، وبربكة انتساهبم إليه .

6- وه�ذا املعن�ى الس�ابق مس�تفاد أيض�ًا - كام ذكر بع�ض العلامء - 

م�ن جم�يء ضمري اجلم�ع يف � عنكم � ويف � ويطهرك�م� رغم أن اخلطاب 

 لزوجات النبي، تغليبًا لوجود النبي ملسو هيلع هللا ىلص بينهن. يقول الطاهر بن عاش�ور: 

» ويف هذا التغليب إيامء إىل أن هذا التطهري هلّن ألجل مقام النبي ملسو هيلع هللا ىلص لتكون 

قرينات�ه مش�اهبات له يف ال�زكاء والك�امل، كام ق�ال اهلل تعاىل: ﴿ۅ  

ۅ  ﴾ ]النور: 26[ يعني أزواج النبي للنبي ملسو هيلع هللا ىلص، وهو نظري قوله يف قصة 
إبراهيم: ﴿ ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ﴾ ]هود: 73[ ، واملخاطب 

زوج إبراهيم وهو معها «��2.

فه�ذه بعض ما يف اآلية من دالالت ولطائف تدل عىل فضل آل بيت 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص . 

��1 السابق ص 296 .
��2 التحرير والتنوير 14/22 .

الفصل الرابع: في ظالل آيات الثناء على جماعات من الصحابة
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بعض ما روي يف هذه اآلية من الروايات الدالة عىل فضل أهل الكساء، 
وفضل زوجاته ريض اهلل عنهن، وفضل أهل بيته عامة:

1- روى اإلمام مس�لم يف صحيحه عن صفية بنت ش�يبة عن السيدة 
ٌل  عائش�ة ريض اهلل عنه�ا قالت: » خرج النبي ملسو هيلع هللا ىلص غ�داة وعليه ِمرط ُمَرحَّ
من شعر أسوَد، فجاء احلسن بن عي فأدخله، ثم جاء احلسني فدخل معه، 

ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء عيٌّ فأدخله، ثم قال: ﴿  ڎ      ڈ  ڈ  
ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک ﴾ «��1.

2- وروى الرتم�ذي ع�ن ش�هر ب�ن حوش�ب ع�ن الس�يدة أم س�لمة 
ريض اهلل عنها أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص جلَّل عىل احلسن واحلسني وعيٍّ وفاطمة كساًء 
تي، أذهب عنهم الرجس وطهرهم  ثم قال: » اللهم هؤالء أهل بيتي وخاصنَّ
تطهرًا«. فقالت أم سلمة: وأنا معهم يا رسول اهلل، قال: » إّنِك إىل خر «��2. 

قال الرتمذي: حديث حسن، وهو أحسن يشء روي يف هذا الباب . 

3- روى اإلمام أمحد يف مس�نده عن ش�داد أيب عامر قال: دخلت عىل 
واثلة بن األسقع وعنده قوم فذكروا علّيًا، فلام قاموا قال يل: أال أخربك بام 
رأي�ت من رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ؟ قلت: بىل، قال: أتي�ت فاطمة ريض اهلل تعاىل 

��1 صحي�ح مس�لم، 1883/5، رق�م 2424، وأخرجه احلاكم يف املس�تدرك 147/3، 
وق�ال الذهب�ي: عىل رشط البخاري ومس�لم . وأخرجه احلاكم أيض�ا 147/3 أيضًا 
عن واثلة بن األس�قع بلفظ قريب، وهو حارض يف بيت عي وفاطمة، وقال الذهبي: 

عىل رشط مسلم . 
��2 أخرجه الرتمذي يف سننه 699/5 . 
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، قالت: تَوّجه إىل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فجلس�ُت أنتظره  عنها أس�أهلا عن عيٍّ
حتى جاء رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ومعه عيٌّ وحسٌن وحسني ريض اهلل تعاىل عنهم 
آخ�ٌذ كلَّ واحد منهام بيده حتى دخل، فأدنى علّيًا وفاطمة فأجلس�هام بني 
يديه وأجلس حس�نًا وحس�ينًا كل واحد منهام عىل فخ�ذه، ثم لفَّ عليهم 

ثوبه أو قال كس�اء ثم تا هذه اآلي�ة: ﴿ ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  
ڑ     ڑ  ک  ک   ک ﴾، وق�ال: » اللهـم هؤالء أهل بيتي، 

وأهُل بيتي أحق «��1.

4- ويف الصحيح�ني عن عب�د الرمحن بن أيب ليىل ق�ال: لقيني كعب 
ابن ُعجرة فقال: أال ُأهدي لك هدية سمعتها من النبي ملسو هيلع هللا ىلص ؟ فقلت: بىل، 
فأهدها يل، فقال: س�ألنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقلنا: يا رسول اهلل، كيف الصاة 
عليك�م أه�ل البيت فإن اهلل قد علمنا كيف نس�لم عليكم ؟ قال: » قولوا: 
اللهـم صـلِّ عـىل حممد وعـىل آل حممد كام صليـت عىل إبراهيـم وعىل آل 
إبراهيـم، إنك محيد جميد، اللهم بارك عىل حممد وعىل آل حممد كام باركت 

عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم، إنك محيد جميد «��2.

وقد فرس اآلل يف حديث آخر باألزواج والذرية.

4- ج�اء يف الصحيح�ني وغريمها، عن أيب محيد الس�اعدي ريض اهلل 
عنه:  أهنم قالوا: يا رس�ول اهلل كيف نصي عليك ؟ فقال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

��1 املسند 107/4 .
��2 صحيح البخاري 1233/3، رقم 3190، ومس�لم 305/1، رقم 406 . وهذا لفظ 

البخاري .

الفصل الرابع: في ظالل آيات الثناء على جماعات من الصحابة
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» قولـوا اللهم صل عىل حممـد وأزواجه وذريته كام صليـت عىل إبراهيم، 
وبـارك عىل حممد وأزواجـه وذريته كام باركت عـىل آل إبراهيم إنك محيد 

جميد «��1.

 ق�ال الن�ووي رمحه اهلل تع�اىل: » � وبارك عىل حمم�د وعىل آل حممد�، 
قي�ل: الربكة هنا الزيادة من اخل�ري والكرامة، وقيل: الثبات عىل ذلك، من 
قوهلم: بركت اإلبل أي ثبتت عىل األرض، ومنه بركة املاء، وقيل: التزكية 

والتطهري من العيوب كلها «��2. 

7- وأخ�رج اإلم�ام مس�لم عن يزي�د بن حي�ان ق�ال: » انطلقت أنا 
وُحصني بن َس�ربة وعمر بن مس�لم إىل زيد بن أرقم، فلام جلس�نا إليه قال 
له حصني: لقد لقيَت يا زيُد خريًا كثريًا: رأيَت رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، وسمعت 
ثنا  حديثه، وغزوت معه، وصلَّيَت خلفه، لقد لقيَت يا زيد خريًا كثريًا، حدِّ
ْت  يا زيُد ما س�معَت من رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، قال: يا ابن أخ�ي، واهلل لقد كرِبَ
س�نِّي، وَقِدَم عهدي، ونس�يُت بعَض الذي كنت أعي من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 

فام حدثتكم فاقبلوا، وما ال فا تكلفونيه.

ث�م ق�ال: قام رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوم�ًا فينا خطيبًا بم�اء ُيدع�ى ُخّمًا بني 
ا بعُد:  �ر، ثم ق�ال: » أمنَّ مك�ة واملدين�ة فحم�د اهلل وأثنى علي�ه ووعظ وذكَّ
أال أهيـا النـاس، فإنـام أنا بـرش يوشـك أن يأيت رسـول ريب فأجيـب، وأنا 

��1 صحيح البخاري 1232/3، حديث رقم 3189، ومسلم 306/1، حديث رقم 407 .
��2 رشح صحيح مسلم للنووي 124/4 .
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تـارك فيكـم َثَقلـني، أوهلـام كتاب اهلل فيـه اهلـدى والنور، فخـذوا بكتاب 
�ب في�ه، ث�م ق�ال:   اهلل واستمسـكوا بـه «، فح�ثَّ ع�ىل كت�اب اهلل ورغَّ
ركـم اهلل يف أهـل بيتـي، ُأذكركـم اهلل يف أهـل بيتـي،  » وأهـَل بيتـي، ُأذكِّ
ُأذكركم اهلل يف أهل بيتي «. فقال له حصني: وَمْن أهُل بيته  يا زيد؟، أليس 
نس�اؤه من أهل بيته ؟ قال: نس�اؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته َمن ُحِرم 
، وآل َعقيل، وآل جعفر، وآل  الصدقَة بعده. قال: وهم ؟ قال: هم آُل عيٍّ

عباس. قال: كل هؤالء حرم الصدقة ؟ قال: نعم «��1 .

وبعــد: فهذه بعض األحاديث يف فضائل أهل بيته ملسو هيلع هللا ىلص، والتي يستفاد 
 منه�ا أيض�ًا بي�ان َمْن هم أهل بيت�ه ملسو هيلع هللا ىلص، وإن كان املراد بأه�ل البيت يف آية 
﴿ ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک﴾ 
- كام ذكرنا -: زوجاته ملسو هيلع هللا ىلص وأهل الكساء ؛ عيٌّ وفاطمة واحلسن واحلسني 

ريض اهلل عنهم مجيعًا .

  

��1 صحيح مسلم 1873/5، رقم 2408.

الفصل الرابع: في ظالل آيات الثناء على جماعات من الصحابة



في ظالل آيات الثناء على الصحابة النجباء 310



311

ما جاء يف فضل

فقراء الصحابة وضعفائهم

1- يقول اهلل تعـاىل: ﴿ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ېې  

ۈئ   ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئ   ۇئ     وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى  
حئ   جئ   ی   ی   ی   ی   ىئىئ   ىئ      ېئ   ېئ    ېئ  
حت    جت   يب   ىب   مب   خب   حب   جب   يئ    ىئ   مئ  
ڀڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ  
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
ٹ  ٹڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   

ڃ      ڃ  ڃ       چ  چ  چ  ڇ   ﴾ ]األنعام 51- 54[.

2- وقـال تعـاىل: ﴿  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

ٿ   ٿٿ   ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ   پ   پ   
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ﴾ ]الكهف: 28[. 

الفصل الرابع: في ظالل آيات الثناء على جماعات من الصحابة
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معنى اآليات الكريامت، وبعض ما فيها من املعاين الدالة عىل فضل 
فقراء الصحابة وضعفائهم:

 هذه آيات كريامت نزلت إثر دعوٍة من بعض عظامء املرشكني لرسول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن ُيخلَي جملس�ه مم�ن حوله من الفقراء والضعف�اء والعبيد الذين 

أس�لموا، وأن جينبهم إن هم جالس�وه أَنَفًة منهم أن جيلس�وا يف جملس فيه 

أمث�ال هؤالء، فأجاهبم النبي ملسو هيلع هللا ىلص طمع�ًا يف إيامهنم، فأنزل اهلل هذه اآليات 

تؤك�د ع�ىل النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص مازمت�ه هل�ؤالء، وتنه�اه ع�ن االس�تجابة لدعوة 

متكربي املرشكني وإن كرهوا، وأن هؤالء الضعفاء الذين خيافون حساب 

رهب�م، ويدعون�ه بالغداة والع�يشِّ طلبًا ملرضاته هم أوىل بمجلس�ه ملسو هيلع هللا ىلص يف 

كل وقت، وأمرت النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن حيتفي هبم، ويقابلهم بالس�ام، ويبرشهم 

برمحة اهلل تعاىل.

فهذه آيات تصف ما عليه هؤالء الصحابة من اإلخاص، وقوة اإليامن 

بإظه�ار الدين رغم ما ياقونه من قومهم، ومتدح صاهتم وطاعتهم التي 

يتقلبون فيها خال يومهم كله، وتصفهم بأهنم الش�اكرون الذين شكروا 

رهبم عىل إرس�اله حممدًا ملسو هيلع هللا ىلص فاتبعوه، وش�كروه عىل هدايته هلم فأطاعوه، 

وليس�وا كالكافري�ن املتكربي�ن الذين ج�اءوا النبي ملسو هيلع هللا ىلص ال ليطلب�وا هداية 

ر نعمة اهلل  ولكن جاءوا مرائني يطلبون سمعة ومكانة، وليسوا كمن مل ُيقدِّ

ب�وه وأعرضوا عنه، فهم ليس�وا كهؤالء، ولذلك  بإرس�اله حممدًا ملسو هيلع هللا ىلص فكذَّ
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َمّن اهلل عليهم باهلداية وزادهم فيها، فكل ما يف هذه اآليات ش�هادات هلم 
ومناقب، تبني علو مقامهم عند رهبم .

يق�ول اب�ن كث�ري رمح�ه اهلل: » وقول�ه: ﴿ ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  
ېئ   ېئ  ىئ     ىئ﴾ أي: ال تبع�د هؤالء املتصفني هبذه الصفة 

عن�ك، بل اجعلهم جلس�اءك وأخص�اءك، كام ق�ال: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   

ڦ  ڦ﴾ «��1 ]الكهف : 28[. 

ويق�ول الطاه�ر ب�ن عاش�ور رمح�ه اهلل يف ه�ذه اآلي�ة: » واملعنى: أن 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حلرص�ه عىل إيامن عظ�امء قري�ش ليكونوا ق�دوة لقومهم 
ولعلم�ه ب�أن أصحاب�ه حيرص�ون حرص�ه وال يوحش�هم أن يقام�وا م�ن 
املجل�س إذا حرضه عظامُء قريش ألهنم آمن�وا يريدون وجه اهلل، ال للرياء 
والسمعة، ولكن اهلل هناه عن ذلك وسامه طردًا تأكيدًا ملعنى النهي، وذلك 
حلكم�ة، وهي كانت أرجح من الطمع يف إيامن أولئك، ألن اهلل اطلع عىل 
رسائرهم فعلم أهنم ال يؤمنون، وأراد اهلل أن يظهر اس�تغناء دينه ورس�وله 
عن االعتزاز بأولئك الطغاة القس�اة، وليظهر هلم أن أولئك الضعفاء خري 
منهم، وأن احلرص عىل قرهبم من الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أوىل من احلرص عىل قرب 

املرشكني «��2 .

��1 تفسري ابن كثري 259/3 .
��2 التحرير والتنوير 246/7- 247 .
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من  وتسمية  الكريامت،  اآليات  هذه  نزول  سبب  يف  روي  ما  بعض 
نزلت فيهم:

1- روى اإلمام مسلم عن املقدام بن رشيح عن أبيه عن سعد بن أيب 
وق�اص ريض اهلل عن�ه قال: » كنا مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص س�تَة نف�ٍر، فقال املرشكون 
للنب�ي ملسو هيلع هللا ىلص: اط�رد هؤالء، ال جيرتئون علينا. قال: وكنُت أنا وابُن مس�عود 
ورجٌل من هذيل وبال ورجان لست ُأسميهام، فوقع يف نفس رسول اهلل 

َث نفسه فأنزل اهلل عز وجل: ﴿ ۆئ  ۆئ   ۈئ   ملسو هيلع هللا ىلص ما شاء اهلل أن يقع، فحدَّ
ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ     ىئ﴾«��1.

2- وروى اإلمام أمحد عن ابن مس�عود ريض اهلل عنه قال: » مر املأل 
من قريش عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وعنده خباب وصهيب وبال وعامر، فقالوا: 

ي�ا حممد أرضيَت هبؤالء، فنزل فيهم القرآن: ﴿ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
ې    ې  ې﴾  ]األنع�ام: 51[ إىل قول�ه: ﴿ ې  ى  ى  ﴾ 

]األنعام: 58[«��2 .

3- ورواه الب�زار بلف�ظ آخر عن عبد اهلل بن مس�عود، قال: » مرَّ املأل 

من قريش عىل رس�ول اهلل وعنده صهيب وبال وعامر وخباب ونحوهم 
من ضعفاء املسلمني فقالوا: يا حممد اطردهم، أرضيت هؤالء من قومك! 

��1 صحيح مسلم 1878/5، برقم 2413.
��2 املس�ند 420/1 . وق�ال اهليثم�ي: » رواه أمح�د والط�رباين ... ورج�ال أمح�د رج�ال 

الصحيح غري كردوس وهو ثقة«. � جممع الزوائد 384/6 � .
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أفنح�ن نكون تبعًا هلؤالء الذين َمنَّ اهلل عليهم من بيننا ! فلعلَّ إن طردهتم 
أن نأتي�ك، قال: فنزلت هذه اآلي�ة: ﴿ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    
ې  ېې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  
ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ     ىئىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  

مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت ﴾«��1.

 4- وروى اب�ن ماج�ه ع�ن خّب�اب ريض اهلل عن�ه يف قول�ه تع�اىل: 
﴿ ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ ﴾ إىل قول�ه: ﴿ ىب  يب  
جت﴾ . ق�ال: » جاء األقرع ب�ن حابس التميمي وعينية بن حصن 
الفزاري . فوجدوا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مع صهيب وباٍل وعاّمر وخّباٍب قاعدًا 
يف ن�اس م�ن الضعفاء من املؤمنني، فلام رأوهم ح�ول النبي ملسو هيلع هللا ىلص حَقروهم 
فأت�وه فخل�وا ب�ه وقالوا: إّن�ا نريد أن جتع�ل لنا منك جملس�ًا َتْع�ِرف لنا به 
العرب فضَلنا، فإنَّ وفوَد العرب تأتيك فنستحيي أن ترانا العرب مع هذه 
األعب�د، فإذا نحن جئناك فأقمهم عنك، ف�إذا نحن فرغنا فاقعد معهم إْن 
ش�ئَت. قال: » نعم «، قالوا: فاكتب لنا عليك كتابًا، قال: فدعا بصحيفة، 
 ودعا علّيًا ليكتب ونحن قعود يف ناحية فنزل جربائيل عليه السام فقال: 

ی   ی   ىئىئ   ىئ      ېئ   ېئ    ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ    ۆئ    ﴿
ىب   مب   خب   حب   جب   يئ    ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی  
 يب  جت ﴾ . ث�م ذك�ر األق�رع بن حاب�س وعيينة ب�ن حصن فقال: 

��1 مسند البزار � البحر الزخار � 409/5 .

الفصل الرابع: في ظالل آيات الثناء على جماعات من الصحابة
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﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀڀ  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ﴾. ث�م ق�ال: ﴿ ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  
ق�ال:  ڦ﴾،  ڦ   ڤ   ڤ   ڤ     ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ  
فدنون�ا من�ه حتى وضعن�ا ركبنا عىل ركبت�ه، وكان رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جيلس 

معن�ا، فإذا أراد أن يقوم قام وتركن�ا. فأنزل اهلل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

 ﴾ ٺ  ٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ  
]الكهف: 28[ - وال جتالس األرشاف- ﴿ ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ﴾ - يعن�ي عيينة واألق�رع - ﴿ ڤ  ڤ  ڦ   
ڦ  ڦ﴾، ق�ال: ه�اكًا، ق�ال: أْمُر عيين�ة واألقرع. ث�مَّ رضب هلم مثَل 
الرجلني ومثَل احلياة الدنيا، قال خباب: فكنا نقعد مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فإذا بلغ 

الساعة التي يقوم فيها، قمنا وتركناه حتى يقوم «��1.

  

��1 س�نن اب�ن ماج�ه 396/2، وقال البوص�ريي يف الزوائد: » إس�ناده صحي�ح ورجاله 
ثقات «.
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ما جاء يف فضل بين حارثة

وبين َسِلمة األنصاريني 

يقـول اهلل عز وجـل: ﴿  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئ  ی  ی  

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ىئ    مئ   حئ   جئ   یی  
پپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   ﴾  ]آل عمران: 121- 122[  .

هات�ان آيتان من آيات عّدة نزل�ت عقب غزوة أحد، تصف ما حدث 

فيها، وتْوِقُف املؤمنني عىل أسباب حتول الدائرة عليهم بعد أن كانت هلم، 

وما يف أحداثها من ِحَكٍم خفية، وألطاٍف إهلية، ليعتربوا هبا . 

وال�ذي يتعلق بفضل بني حارثة وبني َس�ِلمة األنصاريني، هو أن اهلل 

تعاىل أثبت يف اآلية الثانية واليته هلام، والويل هو النارص واحلافظ واملعني، 

وإثب�ات والي�ة رب العاملني هلام رشف غاية ال�رشف، ينطوي عىل صفات 

فيهم هي غاية يف الثناء.

وكان م�ن أث�ر هذه الوالية أن عصم اهلل هذي�ن احليني من األنصار 

الفصل الرابع: في ظالل آيات الثناء على جماعات من الصحابة
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من أمر عظيم، فبعد أن رجع عبد اهلل بن ُأيب بن سلول رأُس املنافقني يوم 

أحد بثلث اجليش، فصار عدد جيش املس�لمني س�بعامئة، بينام كان عدد 

املرشكني ثاثة آالف، ورأى املسلمون ذلك مّهت بنو َسِلمة وبنو حارثة 

من املس�لمني باالنخزال عن اللقاء، لعارِض ضعٍف وَوَهٍن أصاهبام من 

غري ش�كٍّ منهم يف اإلس�ام وال نفاق، وإنام تأثرًا بام فعله عبد اهلل بن ُأيبٍّ 

 ومجاعته، ثم عصمهم اهلل فثبتوا مع الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص ��1، فذلك قوله تعاىل: 

﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ﴾.

يقول الطاهر بن عاشور: » ﴿ پ  پ﴾: أي نارصمها عىل ذلك 

اهلمِّ الشيطاين، الذي لو صار عزمًا، لكان سبب شقائهام، فلعناية اهلل هبام 

برأمها اهلل من فعل ما مهتا به «��2. 

من  احلّيني  هذين  فضل  عىل  الدالة  املعاين  من  فيها  وما  اآلية،  معنى 
األنصار:

أ( قوله تعاىل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ﴾:

الفشل: هو اجلبن واخلور والضعف��3.

��1 ينظر تفسري الطربي 15/6، 16 والتحرير والتنوير 70/4.
��2 التحرير والتنوير 70/4 . 

��3 ينظر تفسري البغوي 97/2، والرازي 227/4 . 
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ا أن يضُعفا وجيُبنا عن لقاء عدّومها «��1.  واملعنى كام يقول الطربي: » مهَّ
ومل يتم ذلك بل حفظ اهلل قلوهبام عن حتقيق هذا اهلم��2. 

: ما همَّ به اإلنسان يف نفسه قبل أن يفعله��3، فهو حركة قوية يف   واهلمُّ
النفس، وهو الدرجة التي تسبق العزم، والعزم هو َعقُد الَقلِب عىل إِْمَضاِء 

األَْمِر��4، فقلوب هاتني الطائفتني مل تصل درجة العزم . 

 يق�ول اآلل�ويس رمح�ه اهلل: » والظاه�ر أن هذا اهلمَّ مل يك�ن عن عزم 
وتصمي�م ع�ىل خمالفة النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص ومفارقته ؛ ألن ذلك ال يص�در مثله عن 

مؤمن، بل كان جمرد حديث نفس ووسوسة «��5. 

��1 تفسري الطربي 15/6 .
��2 تفسري القرطبي 186/4 . 

��3 ينظر املفردات للراغب: � مهم�، والتعريفات للجرجاين � اهلم � . 

ويق�ول الرازي رمحه اهلل يف تفس�ري � 227/4 �: » اهلمُّ قد ي�راد به العزم، وقد يراد به 
الفك�ر، وق�د يراد به حدي�ث النفس، وقد يراد به م�ا يظهر من القول ال�دال عىل قوة 
الع�دو وكثرة عدده ووفور عدده، ألن أي يشء ظهر من هذا اجلنس صحَّ أن يوصف 
م�ن ظهر ذل�ك منه بأنه هم بأن يفش�ل من حيث ظهر منه ما يوج�ب ضعف القلب، 
ف�كان قوله: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ﴾ ال يدل عىل أن معصية وقعت 
منه�ام، وأيضًا فبتقدي�ر أن يقال: إن ذلك معصية لكنها من ب�اب الصغائر ال من باب 
الكبائ�ر، بدلي�ل قوله تعاىل:﴿ پ  پ ﴾ فإن ذلك اهل�مَّ لو كان من باب الكبائر ملا 

بقيت والية اهلل هلام «.
��4 املفردات للراغب: � عزم � .

��5 روح املع�اين 43/4 . وق�ال احلاف�ظ يف الفتح 357/7: » ألن ذلك كان من وسوس�ة 
الشيطان من غري وهن منهم« .

الفصل الرابع: في ظالل آيات الثناء على جماعات من الصحابة
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ب( ويف قوله تعاىل: ﴿ پ  پ ﴾ فوائد:

1- في�ه ترشي�ف اهلل تع�اىل للطائفت�ني بأن�ه ه�و وليه�ام، ونارصمها، 
أيُّم�ا رشٍف، وكلُّ م�ن ت�واله اهللُ ال يش�قى   وحافظه�ام، وه��ذا رشف 

وال يضيع أبدًا. 

2- إثب�ات اهلل تعاىل واليته هلم ينطوي ع�ىل صفات غاية يف الثناء: 
فهو إش�ارة إىل صدق إيامهن�م، وصاحهم يف أنفس�هم، وتقواهم، ألن 
واليته س�بحانه إنام تك�ون ملن كانت هذه صفاهتم، فق�د قال عز وجل: 
﴿  ەئ  ەئ    وئ﴾ ]آل عم�ران: 68[، وق�ال: ﴿  پ  پ  ڀ﴾ 
]األع�راف: 196[، وق�ال س�بحانه: ﴿ ڭ  ڭ  ڭ      ﴾ ]اجلاثي�ة: 19[. 

فهذه شهادات عظيمة هلم أفادهتا هذه الوالية.

َة مل خترجهم عن والية اهلل تعاىل��1، وداللة  3- وفيه بياٌن أن هذه الَهمَّ
» ع�ىل أن ذل�ك اهل�مَّ ليس معصي�ًة، ألن إتب�اع املعصية بوالي�ة اهلل لذلك 

العايص إغراٌء عىل املعصية «��2.

��1 تفسري الرازي 228/4 .
��2 أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ملحمد األمني بن حممد املختار الشنقيطي 59/3.

يق�ول الش�يخ حممد األم�ني بن عبد اهلل اهلرري يف تفس�ريه املس�مى » حدائ�ق الروح 
والرحي�ان يف روايب عل�وم الق�رآن «: � 106/5- 107: » وه�ذا اهل�مُّ مل يكن عزيمة 
ممضاة، ولكنها كانت حديث نفس، وقلام ختلو النفس عند الشدة من بعض َهَلٍع، فإن 

، وإن ردها إىل الثبات والصرب فا بأس بام فعل ... «.  ساعدها صاحبها ُذمَّ
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ج( قولـه تعاىل: ﴿ ڀ   ڀ  ڀ  ڀ ﴾، فيه كام يقول الرازي 

رمحه اهلل: » إش�ارة إىل أنه ينبغي أن يدفع اإلنس�ان ما َيْعِرُض له من مكروٍه 

وآفٍة بالتوكل عىل اهلل، وأن يرصف اجلزَع عن نفسه بذلك التوكل«��1.

د( فرح األنصار هبذه اآلية، وبعض ما ورد يف ذلك:

روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام قال: » فينا 

نزل�ت: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ﴾. قال: نحن الطائفتان: 

بن�و حارثة، وبنو س�لمة، وما نحب » أو: وما ي�رسين « أهنا مل تنزل ؛ لقوله 

تعاىل: ﴿ پ  پ﴾«��2. 

وإنام قالت األنصار: » � وما نحب أهنا مل تنزل � رغم ما يف اآلية من 

عتاب لفرط االستبشار بام حصل هلم من الرشف بثناء اهلل تعاىل، وإنزاله 

فيه�م آية ناطقة بصحة الوالية، وأن تل�ك اهلمة ما أخرجتهم عن والية 

اهلل تعاىل «��3. 

ق�ال احلافظ يف الفتح معلق�ًا عىل هذه احلدي�ث: » نزلت هذه اآلية 

فينا: أي يف قومه بني َس�ِلَمة، وه�م من اخلزرج، ويف أقارهبم بني حارثة 

��1 تفسري الرازي 228/4 . 
��2 صحيح البخاري 1488/4، حديث رقم 3825، 1660/4، رقم 4282، وصحيح 

مسلم 1948/4 برقم 2505.
��3 السابق .
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وه�م م�ن األوس. قوله: � وم�ا أحب أهنا مل تن�زل� واهلل يقول: ﴿ پ  

پ ﴾ أي: وإن اآلية وإن كان يف ظاهرها غضٌّ منهم، لكن يف آخرها 

غايُة الرشف هلم «��1.

فهذا ما اشتملت عليه اآلية من منقبة عظيمة هلذين احلَّينْي من األنصار 

ريض اهلل تعاىل عنهم أمجعني.

  

��1 فتح الباري 357/7 .
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ما جاء يف الثناء على أهل ُقَباء

يقـول اهلل عز وجل لرسـوله ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿ ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  

ڇڍ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   چچ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ     ڄ   ڄ   ڄ  
ڍ  ڌ  ڌ﴾  ]التوبة: 108[ .

يف ه�ذه اآلي�ة الكريم�ة ذمٌّ ملس�جد هُني النب�يُّ ملسو هيلع هللا ىلص عن الص�اة فيه، 

وإشادٌة ومدح ملسجد آخر ُأسس عىل التقوى من أول يوم، ومدٌح ألهله، 

الذين حيبون أن يتطهروا . 

واملس�جد الذي ُأس�س عىل التقوى هو مس�جد ُقباء عىل قول مجهور 

أهل العلم، وقيل هو مسجد املدينة��1.

��1 ق�ال احلاف�ظ يف الفتح � �245/7: » وقد اخُتلف يف امل�راد بقوله تعاىل: ﴿ ڦ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ ﴾، فاجلمه�ور ع�ىل أن املراد به مس�جد قباء هذا، وهو 

ظاهر اآلية «. اه�

ث�م أورد احلاف�ظ ع�دة أحاديث تؤيد م�ا ذهب إليه بع�ض أهل العل�م يف أن املراد به 
 مس�جد املدينة، وهو مس�جد رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ثم قال: » واحلق أن كا منهام أسس = 

الفصل الرابع: في ظالل آيات الثناء على جماعات من الصحابة
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أّما املس�جد الذي هنى اهلل تعاىل رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص أن يصي فيه فهو املسجد 

املعروف بمس�جد الرضار، وهو مسجد بنته مجاعة من منافقي أهل املدينة 

بجوار مس�جد ُقباء الذي أسس�ه النبي ملسو هيلع هللا ىلص بنفسه، بنوه تفريقًا بني املؤمنني 

الذين كانوا جيتمعون بمس�جد قب�اء، وليكون َمقرًا ُمع�ّدًا ملن حياربون اهلل 

ورسوله من داخل املدينة، والستقبال من يأيت من خارجها ��1. 

بيان ثناء اآلية عىل أهل ُقَباء :

وأّما الثناء عىل أهل قباء - وهم بنو عمرو بن عوف األنصاريون��2 - 

= عىل التقوى، وقوله تعاىل يف بقية اآلية: ﴿ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ﴾ يؤيد كون  
 املراد مس�جد قباء، وعند أيب داود بإس�ناد صحيح عن أيب هري�رة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

» نزلت ﴿ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ﴾ يف أهل قباء « .

وع�ىل ه�ذا فال�رس يف جوابه ملسو هيلع هللا ىلص بأن املس�جد الذي ُأس�س عىل التقوى مس�جده رفُع 
توهِم أن ذلك خاصٌّ بمسجد قباء، واهلل أعلم.

ق�ال ال�داودي وغريه: ليس هذا اختافًا ؛ ألن كًا منهام أس�س ع�ىل التقوى. وكذا قال 
السهيي، وزاد غريه أن قوله تعاىل: ﴿ ڄ  ڃ    ڃ ﴾ يقتيض أنه مسجد قباء ؛ ألن تأسيسه 

كان يف أول يوم حلَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص بدار اهلجرة. واهلل أعلم « . انتهى كام احلافظ.
��1 ينظر تفسري ابن كثري 211/4 .

��2 يق�ول اب�ن إس�حاق يف هج�رة النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص: » فأقام رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بقب�اء يف بني عمرو 
 ابن عوف يوم االثنني ويوم الثاثاء ويوم األربعاء ويوم اخلميس، وأس�س مسجده «

 � السرية البن هشام �117/2.

 ويق�ول احلاف�ظ ابن حج�ر: » وبنو عمرو بن عوف بطن كبري م�ن األوس فيه عدة  = 
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فق�د:

1- أثن�ى اهلل عليهم بأهن�م رجال، يعني حازوا أع�ىل معاين الرجولة 

وصفاهتا.

2-  أثن�ى اهلل تع�اىل ع�ىل تطهره�م، والتطهر يش�مل تطه�ر األبدان 

والقلوب، والتطهر من املعايص واخلصاِل الذميمِة مرضاًة هلل سبحانه.

3- أخ�رب اهلل تع�اىل أنه حيبهم وي�رىض عن أفعاهلم ه�ذه ؛ ألنه حيب 

املطهرين، فهذه فضائل هلم إثر فضائل .

بعض ما ُروي يف الثناء عىل أهل ُقباء:

 1- ع�ن أيب صالح ع�ن أيب هريرة ريض اهلل عنه ع�ن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

» نزلت هذه اآلية يف أهل قباء: ﴿ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ﴾. قال: 

كانوا يستنجون باملاء فنزلت فيهم هذه اآلية « ��1.

2- وع�ن أيب أي�وب األنص�اري وجاب�ر ب�ن عب�د اهلل وأن�س ب�ن 

= أحي�اء كان�ت منازهل�م بقب�اء منهم بن�و أمية بن زيد ب�ن مالك بن ع�وف بن عمرو 
اب�ن ع�وف، وبنو ضبيع�ة بن زي�د، وبنو ثعلب�ة بن عمرو ب�ن عوف «. �فت�ح الباري 

.�167/2
��1 أخرج�ه أب�و داود 11/1، برق�م 44، والرتم�ذي 28/5، برق�م 3100، وابن ماجه 

257/1، برقم 357. وصحح احلافظ إسناد أيب داود � الفتح �245/7.

الفصل الرابع: في ظالل آيات الثناء على جماعات من الصحابة



في ظالل آيات الثناء على الصحابة النجباء 32�

مالك:مّل�ا نزل�ت ه�ذه اآلي�ة: ﴿ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ  

ڌ﴾، قال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » يا معـرش األنصار، إن اهلل قد أثنى 
عليكـم يف الطُّهـور فام ُطهوركـم؟ « قال�وا: نتوضأ للصاة ونغتس�ل من 

اجلنابة ونستنجي باملاء. قال: » فهو ذاك فعليكموه «��1. 

  

��1 أخرج�ه ابن ماجه 127/1، برقم 355، واحلاكم يف املس�تدرك 155/1، وصححه، 
ووافقه الذهبي .
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فضل من أسلم من أهل الكتاب

من أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

) عبد اهلل بن َساَلم رضي اهلل عنه وأمثاله (

ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ھے    ھ    ﴿ تعـاىل:  اهلل  يقـول 
ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ  ۇ   ۇ   ڭ  
ۅ      ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې   ې  ى  
ۈئ   ۆئۆئ   ۇئ   ۇئ       وئ   وئ       ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى  

ۈئ  ېئ﴾ ]آل عمران 113- 115[ .

نزلت هذه اآليات الكريامت تبني أن من أهل الكتب أقوامًا استقاموا 
ع�ىل احلق ولزم�وه، وقد نزلت هذه اآليات بعد آيات س�بقتها من س�ورة 
آل عم�ران بين�ت انحراف أه�ل الكتاب عن احل�ق، وَنَع�ْت عليهم كثريًا 

م�ن قبائحه�م، وكان ختام ه�ذه اآلي�ات قوله تع�اىل: ﴿ ڤ  ڤ   ڤ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  
ڃ  ڃ  چ   چچ   چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  
ڌ   ڎ  ڎ  ڈ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک       گ  گ  

الفصل الرابع: في ظالل آيات الثناء على جماعات من الصحابة
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ں   ں   ڱ   ڱ  ڱ   ڱ    ڳڳ   ڳ   ڳ   گ   گ  
ڻ  ڻ  ڻ ڻۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ ﴾ ]آل عمران: 110- 
112[. » وملا كان السياق ربام أفهم أهنم كلهم كذلك استأنف اهلل عز وجل 

الكام مبينًا أهنم ليس�وا كذلك، بل منهم مجاعة �قائمة� أي مستقيمة عىل 
م�ا أتاها به نبيها يف الثبات عىل ما رشع�ه، متهيئة بالقيام لانتقال عنه عند 
جميء الناس�خ الذي برش به ووصفه��1، غري زائغة باإليامن ببعضه والكفر 

ببعضه «��2 .

 وهذا الفريق الذي حافظ عىل احلقِّ هم خاصٌة من أقوام شاع بينهم 
الكفر والفس�وق وس�وء األخ�اق، وحمافظُتهم عىل دينه�م وهم يف هذه 

األوساط يدل عىل قوة إيامهنم وعلوِّ مقامهم عند اهلل عز وجل.

سبب نزول هذه اآليات، وبيان َمْن نزلت فيهم :

نزلت هذه اآليات الكريامت يف عبد اهلل بن س�ام اليهودي ريض اهلل 
عن�ه وأمثال�ه ممن آَمَن م�ن أحبار أه�ل الكتاب برس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، متدحهم 
وتع�دد حماس�نهم وترد اف�رتاءات اليه�ود عليهم، ه�ذا هو املش�هور عند 
املفرسي�ن، وهو ما أخرجه ابن إس�حاق والطرباين والبيهقي وغريهم عن 

ابن عباس ريض اهلل عنهام ��3. 

��1 وهو سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص الذي نسخ الرشائع التي قبله.
��2 نظم الدرر 31/5 بترصف يسري . 

��3 ينظر تفسري ابن كثري 105/2، وروح املعاين 33/4.
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فعن ابن عباس قال: » ملا أس�لم عبد اهلل بن َس�َام، وثعلبة بن َسْعيَة، 

وُأَس�ْيد بن َس�عيَة، وأس�د بن ُعبيد، وَمن أس�لم م�ن هيود معه�م، فآمنوا 

ق�وا ورغب�وا يف اإلس�ام، ورس�خوا في�ه، قالت أحبار هي�ود وأهل  وصدَّ

الكف�ر منهم: م�ا آمن بمحمد وال َتبِعه إال أرشارن�ا! ولو كانوا من خيارنا 

م�ا ترك�وا دين آبائهم، وذهب�وا إىل غريه، فأنزل اهلل ع�ز وجل يف ذلك من 

إىل   ﴾ ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ھے    ھ   قول�ه:﴿ 

قوله: ﴿ ى  ائ  ائ ﴾ « ��1.

وم�ن العل�امء م�ن أدخ�ل يف ه�ذه اآلية م�ن آمن م�ن أه�ل الكتاب 

كالنج�ايش ومن آمن من النصارى، يقول اآللويس رمحه اهلل: » واملراد من 

هذه األمة من تقدم يف سبب النزول، وجعل بعضهم � َأْهل اْلِكتاِب� عامًا 

لليهود والنصارى، وعدَّ ِم�َن األمة املذكورة نحو النجايش وأصحابه ممن 

أسلم من النصارى «��2.

��1 رواه الطربي يف تفسريه 691/5، أبو نعيم يف معرفة الصحابة 394/1، برقم 1398، 
واب�ن أيب حات�م يف تفس�ريه 337/3، والط�رباين يف الكب�ري 78/2، برق�م 1388، 
والبيهق�ي يف الدالئ�ل 534/2، وق�ال اهليثم�ي: » رواه الط�رباين ورجال�ه ثقات« . 

�جممع الزوائد �327/6
��2 روح املعاين 33/3 .
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هؤالء  فضل  عىل  ودالالهتا  الكريامت  اآليات  هذه  ظالل  يف 
األصحاب:

ننع�م يف ظ�ال هذه اآليات م�ن خال بيان بعض ما اش�تملت عليه 
م�ن املعاين واللطائ�ف والفوائد الت�ي تدل عىل فضل ه�ؤالء األصحاب 

ريض اهلل عنهم:

أ( قولـه تعاىل:﴿ ھ  ھ ﴾: »الضمرُي يف �ليس�وا � ألهل الكتاب 
مجيعًا، ال للفاسقني منهم خاصة ... واملراُد بنفي املساواِة نفُي املشاركِة يف 
أصل االتصاِف بالقبائح املذكورِة ال نفُي املساواِة يف مراتب االتصاِف هبا 
م�ع حتقق املش�اركة يف أصل االتصاِف هب�ا، أي: ليس مجي�ُع أهل الكتاِب 
متش�اركني يف االتصاف بام ُذكر من القبائح واالبتاِء بام يرتتب عليها من 

العقوبات «��1. فشتان ما بني الفريقني .

ب( وقـد وصف اهلل هؤالء األصحـاب الذين آمنوا من أهل الكتاب 
بأوصـاف هـي قمة يف أوصـاف أهل الصـالح، تبني فضلهـم، ومباينتهم 

لغرهم من اليهود:

1- منها أهنم ﴿ ڭ  ڭ  ۇ ﴾ أي كتابه ﴿ ۇ  ۆ ﴾ يتدبرون 
ما فيه من العرب واملواعظ، ويتفكرون فيه��2.

2- ومنه�ا أهن�م ﴿     ۈ﴾ أي يصل�ون ص�اة يف غاي�ة اخلش�وع، 

��1 تفسري أيب السعود 73/2 .
��2 ينظر تفسري الطربي 695/5 .
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ق�ال أب�و الس�عود رمح�ه اهلل: » وختصي�ُص الس�جوِد بالذك�ر من بني س�ائر 
أركاِن الص�اِة لكون�ه أدلَّ عىل كامل اخلضوِع ... وامل�راُد بصاهتم التهجُد، 
 إذ ه�و أدخ�ُل يف مدحه�م «��1. فه�ي كقول�ه تع�اىل يف م�دح عب�اد الرمحن: 

﴿ ۋ   ۅ  ۅ      ۉ  ۉ   ﴾، وهي من جنس قوله تعاىل يف 
سورة الفتح يف مدح أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عامة: ﴿ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ﴾ ]الفتح: 29[.

3- ويف مدحه�م بصيغ�ة اجلمل�ة االس�مية يف قول�ه تع�اىل: ﴿ ۆ  
ۈ ﴾ داللة عىل أهنم مس�تمرون يف س�جودهم ه�ذا، مكثرون منه، 

وهذا ما تفيده اجلملة االسمية��2، فهو مدح من أعظم املدائح.

4- هذه التاوة لآليات والتفكر فيها، والقيام هبا - صاًة وهتجدًا - 
هي التي أثمرت ترسيخ اإليامن يف قلوهبم، وهذا املعنى من املعاين املستفادة 
م�ن تأخري ذك�ر وصفهم باإليامن ب�اهلل واليوم اآلخر عام قبل�ه من التاوة 

والس�جود، يف قول�ه تع�اىل: ﴿  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ۆ  ۈ  
ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ     ... ﴾ اآلية��3 .

5-  وه�ذه العب�ادة وه�ذا اإليامن القوي مها ال�رس يف جعلهم ﴿ ڭ  
ڭ ﴾ عىل أمر اهلل، مستقيمني عليه، ومها احلامل هلم عىل ذلك��4 .

��1 تفسري أيب السعود 73/2، وينظر روح املعني 33/3، 34 .
��2 ينظر السابق 73/2.

��3 ينظر السابق .
��4 ينظر نظم الدرر 31/5 . 
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 6- ويف م�دح ه�ؤالء األصحاب باإليامن باهلل واليوم اآلخر، إش�ارة 
- ك�ام ذك�ر املف�رسون - إىل أن إيامهنم هبام ج�اء عىل الوجه ال�ذي نطق به 
ال�رشع، مطابق�ًا له، وفي�ه تعري�ض ببقية اليه�ود أن إيامهنم هب�ام جاء عىل 
وج�ه خمالف لل�رشع، فقد قالوا إن عزيرًا اب�ن اهلل، وكفروا ببعض الكتب 

والرسل، فإيامهنم كالعدم��1 . فالفريقان ليسوا سواء . 
7- ويف وصف اهلل هؤالء األصحاب بأهنم ﴿ ۅ  ۉ  
ۉ  ې  ې ﴾ بي�ان ب�أن نفعه�م ال يقترص عىل أنفس�هم، بل يتعداه 
إىل إصاح غريهم، فكام هم منشغلون بتكميل أنفسهم بالتاوة والصاة 
منش�غلون أيضًا بتكميل غريهم باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وهو 
بخاف ما عليه عامة اليهود من املداهنة يف الدين، وفعِل عكس ذلك من 

هم عن سبيل اهلل، فالفريقان ليسوا سواء��2. إضال الناس وصدِّ
8- ووصفهـم اهلل بأهنـم ﴿ ې   ې  ى ﴾ أي: يبت�درون 
فع�ل اخل�ريات والطاع�ات، ويس�تكثرون منه�ا، خش�ية أن يفوهتم ذلك 
بمج�يء امل�وت، فه�م يف ش�دِة رغب�ٍة يف ذل�ك - ألن من رغ�ب يف يشء 
 س�ارع إلي�ه��3 - ق�د حتقق�ت فيه�م االس�تجابة ألم�ر اهلل تع�اىل يف قوله: 
﴿  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ﴾ ]آل عمران: 133[، وهذه الصفة كام 
يقول أبو السعود رمحه اهلل: » صفة جامعة لفنون املحاسن املتعلقة بالنفس 

والغري«��4. فام أعظم حاهلم ريض اهلل عنهم .

��1 ينظر تفسري أيب السعود 74/4، وروح املعاين 34/4 . 
��2 ينظر تفسري أيب السعود 74/4 .

��3 ينظر تفسري الطربي 699/5، وأيب السعود 74/4، والتحرير والتنوير 57/4 .
��4 تفسري أيب السعود 74/2، وينظر روح املعاين 34/3 .
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9- ويستفاد من ذكر هذه األعامل أن إيامن هؤالء األصحاب ريض اهلل 

عنهم إيامن صادٌق، له ما يشهد له من العمل الصالح��1 . 

10- ووصفهـم اهلل تعـاىل بأهنـم مـن الصاحلـني، يف قول�ه تع�اىل: 

﴿ ى  ائ  ائ ﴾ أي يف ِع�داد من صلحت عند اهلل أحواهلم، 

واس�تحقوا رض�ا اهلل وثن�اءه��2، ويف ه�ذا الوص�ف - أيضًا - ك�ام يقول 

اآللويس رمحه اهلل: » ردٌّ لقول اليهود: ما آمن به إال رشارنا «��3 .

11- ﴿ ەئ  وئ      وئ  ۇئ      ۇئ  ۆئ ﴾ أي: ال حيرمه�م اهلل 

أج�ر أي عمل من أعامهلم، فهو تع�اىل منزه عن أن يضيع أجر العاملني. 

وه�و س�بحانه علي�م باملتقني فا يفوز عن�ده إال أهل التق�وى، وهؤالء 

األصحاب منهم. 

12- َوَهُؤاَلِء الصحابة الذين آمنوا من أهل الكتاب » ُهُم الَمْذُكوُروَن 

﴿ ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   �وَرِة:  السُّ آِخ�ِر  يِف 

ٴۇۋ   ۈ    ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ     ۓ  

��1 ينظر نظم الدرر 32/5 .
��2 يقول الطاهر بن عاشور رمحه اهلل: » واإلشارة ب�� أولئك � إىل األّمة القائمة املوصوفة 
م اس�تحقوا الوصف املذكور  بتل�ك األوصاف. وموقع اس�م اإلش�ارة التنبيه عىل أهنَّ
بعد اس�م اإلشارة بسبب ما س�بق اسَم اإلش�ارة من األوصاف«. � التحرير والتنوير 

�58/4، وينظر الطربي 699/5، وأيب السعود 74/2 .
��3 روح املعاين 35/3.

الفصل الرابع: في ظالل آيات الثناء على جماعات من الصحابة
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 �1�  »  ﴾ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې   ې  ى  

]آل عمران:199[. فاآليات كثرية يف مدحهم ريض اهلل عنهم.

وبعـــد: فهذه بع�ض أوصاف وأحوال ه�ذه الطائفة م�ن الصحابة 

الذين أسلموا من أهل الكتاب، وبعض ما اشتملت عليه هذه اآليات من 

املع�اين والفوائ�د الدالة عىل فضلهم وعلو مقامه�م ريض اهلل تعاىل عنهم، 

وهو مثل من أمثلة أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الذين عزروه ونرصوه واتبعوا 

النور الذي أنزل معه فريض اهلل عنهم وأرضاهم. 

بعض ما روي يف فضل من آمن برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  من أهل الكتاب:

يق�ول رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص - فيام رواه البخ�اري- يف فضل َمْن آمن به من 

أه�ل الكت�اب، ويف مضاعفة أجره�م: » ثالثة هلم أجـران: رجل من أهل 

الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد ... « احلديث��2.

ويف رواية مسلم عن أيب ُبردة بن أيب موسى عن أبيه أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

قال: » ثالثة يؤتون أجرهم مرتني: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك 

قه فله أجران... « احلديث��3. النبي ملسو هيلع هللا ىلص فآمن به واتبعه، وصدنَّ

��1 تفسري ابن كثري 105/2 .
��2 صحيح البخاري 48/1، رقم 97، وغريه.

��3 صحيح مسلم 134/1، رقم 154.
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الفصل اخلامس
يف ظالل آيات الثناء على أفراد من الصحابة

ويشتمل عىل :

ما جاء يف فضل أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه .

ما جاء يف فضل عثامن بن عفان ريض اهلل عنه .

ما جاء يف فضل عامر بن يارس ريض اهلل عنهام .

ما جاء يف فضل عبد اهلل ابن أم مكتوم ريض اهلل عنه .

ما جاء يف فضل ُصهيب بن سنان الرومي ريض اهلل عنه .

ما جاء يف فضل زيد بن حارثة ريض اهلل تعاىل عنه .

ما جاء يف فضل َضمرة بن ُجندب ريض اهلل عنه.

ما جاء يف فضل َزيد بن َأرقم ريض اهلل عنه .

ما جاء يف فضل أم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها .

جاء يف فضل أم املؤمنني زينب بنت جحش ريض اهلل عنها .

ما جاء يف فضل رجل وامرأة من األنصار .

الفصل اخلامس: في ظالل آيات الثناء على أفراد من الصحابة
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ما جاء يف فضل أبي بكر الصديق

رضي اهلل عنه

1- يقول اهلل عز وجل: ﴿ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   
ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ   
ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ۈٴۇ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ  
ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائائ   

ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ   ﴾ ]التوبة:40[.

2- ويقول اهلل تعاىل: ﴿ ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  

ک  ک  کک   گ  گ  گ   ﴾ ]النور: 22[.

تعـاىل: ﴿ ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    اهلل  3- ويقـول 
ڦ   ڦ   ڤ       ڤ     ڤ   ڤ     ٹ    ٹ   ٹ   ٹ    ٿ     ٿ   ٿ   ٿ   ٺ  

ڦ  ﴾ ]الليل: 17- 21[. 

ه�ذه آيات كريامت وردت يف فض�ل أيب بكر الصديق ريض اهلل تعاىل 
عنه، وسوف نتناوهلا تفصيًا إن شاء اهلل تعاىل��1: 

��1 وهناك آيات جاءت يف فضله عىل قوٍل يف تأويلها، وذلك مثل:                                  =               

الفصل اخلامس: في ظالل آيات الثناء على أفراد من الصحابة
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أواًل: الكالم على آيات سورة التوبة:

ق�ال اهلل تع�اىل: ﴿  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  
ۇ   ۇ    ڭ   ڭ       ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ  
ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ۈٴۇ   ۈ   ۆ   ۆ  
ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائائ   

ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ ﴾ ]التوبة : 40[.

يق�ول القرطب�ي رمحه اهلل يف ه�ذه اآلي�ة: » قوله تع�اىل: ﴿ ڭ      ڭ  
ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ﴾ ه�ذه اآلي�ة تضمن�ت فضائ�ل 
الصديق ريض اهلل عنه. روى أصبغ وأبو زيد عن ابن القاس�م عن مالك: 

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ۆ    ﴿ �

1- قوله تعاىل: ﴿ ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ ﴾ ]الزمر: 33[. 
فقد روي يف تفسري هذه اآلية أربعة أقوال، منها أن الذي جاء بالصدق هو رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص، وال�ذي ص�دق ب�ه ه�و أبو بك�ر الصدي�ق. � تنظ�ر األق�وال يف تفس�ري الطربي 

204/20- 206، وزاد املسري �182/7 .

2-وقوله تعاىل يف آيات الوصية بالوالدين التي نزلت يف حق سعد بن أيب وقاص ريض اهلل 
عنه:﴿  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں﴾. ]لقامن: 15[، فقد روي عن ابن عباس قال: » إنه 
يري�د بم�ن أناب أبو بك�ر«. ذكره اآللويس يف تفس�ريه، وذكر رواي�ة الواحدي لذلك 
ع�ن ابن عباس، ث�م قال اآللويس: » وابن جريج يقول، كام أخرج عنه ابن املنذر: من 
أناب حممد عليه الصاة والسام، وغري واحد يقول هو ملسو هيلع هللا ىلص واملؤمنون، والظاهر هو 
العم�وم «. روح املع�اين88/21، واخلرب أخرجه الواحدي يف أس�باب النزول � ص 

�233، ومل يذكره السيوطي يف لباب النقول. واهلل تعاىل أعلم .

=
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ي�ق �. فحّق�ق اهلل تع�اىل قول�ه ل�ه بكام�ه  دِّ ۆ  ۈ  ۈ ﴾ ه�و الصِّ
ووصف الصحبة يف كتابه«��1.

واملقص�ود ب� ﴿ ے  ے ﴾ النب�يُّ ملسو هيلع هللا ىلص وأبو بكر الصديق، بتواتر 
اخلرب، وإمجاع املسلمني كلهم��2.

ر املس�لمني بنرص اهلل لرسوله يف هجرته من  وقد نزلت هذه اآلية تذكِّ
مك�ة إىل املدينة، وذلك يف س�ياق حثِّ اهلل تع�اىل املؤمنني عىل اخلروج مع 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل غ�زوة تب�وك لقتال عدوٍّ ذوي عدد وه�م الروم، وكان 

سفرًا طويًا يف زمن شدة حرٍّ وُعرسة��3. 

معنى اآلية وبعض دالالهتا عىل فضل أيب بكر��4: 

أ( يقـول البغـوي رمحـه اهلل: » قولـه تعـاىل: ﴿  ۀ  ہ  ہ  
ہ  ہ ﴾، ه�ذا إع�اٌم م�ن اهلل عّز وج�ّل أنه املتكّفل بنرص رس�وله 
وإع�زاز دين�ه، أعان�وه أو مل يعينوه، وأنه قد نرصه عند قّل�ة األولياء وكثرة 

األع�داء، فكي�ف به الي�وم وهو يف كثرة م�ن العدد والع�دد ﴿   ھ  ھ   
 ھ  ھ ﴾ م�ن مّكة ح�ني مكروا به وأرادوا تبييت�ه ومّهوا بقتله،

��1  تفسري القرطبي 146/8 .
��2 التحرير والتنوير 203/10 .
��3 ينظر تفسري البغوي 348/2.

��4 ذك�ر الرازي يف تفس�ري � 65/8- �67 يف هذه اآلي�ة اثني عرش وجهًا دااًل عىل فضيلة 
أيب بكر الصديق .

الفصل اخلامس: في ظالل آيات الثناء على أفراد من الصحابة



في ظالل آيات الثناء على الصحابة النجباء 3�0

﴿ ے  ے﴾ أي: هو أحد االثنني، واالثنان أحدمها رس�ول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص 
واآلخر أب�و بكر الصديق ريض اهللّ عنه، ﴿ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ﴾، وهو 

نق�ب يف جب�ل ث�ور بمك�ة، ﴿ ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
ۈ ﴾ « ��1.

ويقول القرطبي رمحه اهلل: » ومعنى ﴿   ۆ  ۈ  ۈ ﴾ أي بالنرص 
والرعاية واحلفظ والكاءة «��2. 

ف اهلل أبا بكر يف هذه اآلية بأن جعله ثانيًا مع رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص،  ب( رشنَّ
بنـصِّ القـرآن، وهذا ختصيص يف معـرض التعظيم، وهو معيـة اهلل تعاىل، 

وهي منقبة تفرد هبا أبو بكر ريض اهلل عنه.

- يق�ول اإلمام الباق�اين رمحه اهلل: » وال أفضل م�ن اثنني ثالثهام اهلل 
تعاىل «. وقد استدل هبذه اآلية وغريها من اآليات عىل أن أبا بكر الصديق 

أفضل اخللق بعد األنبياء واملرسلني��3. 

��1 تفسري البغوي 348/2- 349 .
��2 تفسري القرطبي 146/8 .

��3 يقول الباقاين رمحه اهلل يف اإلنصاف � ص �100: » وجيب أن ُيعلم: أن إمام املسلمني 
م خلق اهلل أمجعني من األنصار واملهاجرين بعد األنبياء واملرسلني:  وأمري املؤمنني ومقدَّ
أب�و بكر الصديق ريض اهلل عنه، لقوله تعاىل: ﴿ ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ﴾ 

]التوب�ة: 40[ وال أفضل من اثنني ثالثهام اهلل تعاىل، ولقوله تعاىل: ﴿ ڱ   ڱ  ں  
ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ   ﴾ ]املائ�دة: 54[ وه�و الصديق 
وأصحاب�ه، ملا قاتل أهل الردة. ولقوله تع�اىل: ﴿ ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ﴾ 
 ]الزمر: 33[ قيل يف أصح التفاسري: الذي جاء بالصدق حممد ملسو هيلع هللا ىلص، وصّدق أبو بكر = 
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- ويق�ول ال�رازي رمح�ه اهلل يف بعض وجوه دالالت ه�ذه اآلية عىل 
فضل أيب بكر: » أنه تعاىل س�امه ﴿  ے  ے ﴾ فُجِعل ثاين حممد عليه 
الس�ام ح�ال كوهنام يف الغ�ار، والعلامء أثبت�وا أنه ريض اهلل عن�ه كان ثايَن 

حممٍد يف أكثر املناصب الدينية:

فإّن�ه ملسو هيلع هللا ىلص لّم�ا ُأرس�ل إىل اخلل�ق وعرض اإلس�ام ع�ىل أيب بكر آمن 
أبو بكر، ثم ذهب وعرض اإلس�ام عىل طلح�ة والزبري وعثامن بن عفان 
ومجاعة آخرين من أجلة الصحابة ريض اهلل تعاىل عنهم، والكل آمنوا عىل 
يديه، ثم إنه جاء هبم إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بعد أيام قائل، فكان هو ريض اهلل 

عنه ﴿ ے  ے﴾ يف الدعوة إىل اهلل .

وأيضًا كلام وقف رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف غزوة كان أبو بكر ريض اهلل عنه 
يقف يف خدمته وال يفارقه، فكان ثاين اثنني يف جملسه.

وملا مِرض رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قام مقامه يف إمامة الناس يف الصاة، فكان 
ثاين اثنني.

 = الصدي�ق؛ يؤك�د صح�ة ه�ذا التفس�ري قول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: » قـال النـاس يل كذبـت، وقال 
أبـو بكر صدقت «، وي�دل عليه قوله تع�اىل: ﴿  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      
خت   حت   يبجت   ىب   مب   خب   جبحب    يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی   ی   ىئی  
مت  ىت  ﴾ ]احلدي�د: 10[، والصدي�ق ريض اهلل عن�ه أوُل من أنفق عىل رس�ول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، يؤك�د ه�ذا قوله ملسو هيلع هللا ىلص: » إّن أمننَّ الناس عيلنَّ يف نفٍس وماٍل أبو بكر الصديق، ما 

نفعني ماٌل ما نفعني ماُل أيب بكر ... « .

الفصل اخلامس: في ظالل آيات الثناء على أفراد من الصحابة



في ظالل آيات الثناء على الصحابة النجباء 3�2

وملا تويف دفن بجنبه، فكان ثاين اثنني هناك أيضًا «��1. 

ج( ﴿   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ﴾ أي يف شـدة عظيمـة، يشـارك فيهـا 

أبو بكر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص . 

د( أثبـت اهلل تعـاىل أليب بكر الصديق يف هذه اآليـة صحبته للنبي ملسو هيلع هللا ىلص 

بنص كتابه. وهذه إشارة إىل حيازته ريض اهلل عنه أعىل مقامات الصحبة، 

ومتام القرب من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وقد كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يشري إىل ذلك، فيسميه 

صاحب�ه، رغم أن مجيع الصحابة أصحابه، ك�ام جاء يف صحيح البخاري، 

عندما أغضب عمر أبا بكر، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: » إن اهلل بعثني إليكم، فقلتم: 

كذبت، وقال أبو بكر: َصَدَق . وواساين بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا يل 

صاحبي ؟!«. مرتني، فام أوذي بعدها ��2. 

هــ( ومـن دالالت وأحكام هذه اآليـة ما ذكره القرطبـي قال: » قال 

بع�ض العل�امء: م�ن أنك�ر أن يكون عم�ر وعث�امن أو أحد م�ن الصحابة 

صاحب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فهو ك�ذاب مبتدع. ومن أنك�ر أن يكون أبو بكر 

ريض اهلل عنه صاحب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فهو كافر، ألنه رد نص القرآن«��3.

��1 تفسري الرازي 66/8 . 
��2 صحيح البخاري 1339/3، رقم 3461.

��3 تفس�ري القرطب�ي 146/8، وذكر ذلك البغوي 49/4، وال�رازي 67/8 كامها من 
قول احلسني بن فضيل البجي .
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و( يقـول البغوي وغره يف قوله عّز وجـّل: ﴿ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
ۈ ﴾: » مل يكن حزن أيب بكر جبنًا منه، وإّنام كان إشفاقًا عىل رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص. وق�ال: إن ُأقتل فأنا رجل واح�د، وإن ُقتِْلَت هلكت األّمة «��1. وقد 
روى الش�يخان وغريمه�ا عن أنس بن مال�ك قال: حدثني أب�و بكر قال: 
كن�ت مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف الغار فرأيت آثار املرشكني فقلت: يا رس�ول اهلل لو 
 أن أحده�م رفع قدم�ه ألبرصنا حتت قدمه، فقال عليه الصاة والس�ام: 

» يا أبا بكر، ما ظنك باثنني اهلل تعاىل ثالثهام «��2.

- ويف قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص أليب بكر ﴿ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ﴾ بيان لعناية 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص بأيب بكر، حتى إنه ليهدئه ويطمئنه، وهو يف هذا املوقف العصيب.

- وروى احلاكم وغريه عن حممد بن س�ريين عن عمر بن اخلطاب 
ريض اهلل عن�ه ق�ال: » لقد خرج رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لينطل�ق إىل الغار ومعه 
أبو بك�ر فجع�ل يم�يش س�اعة بني يدي�ه وس�اعة خلف�ه حتى َفطِ�َن له 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فق�ال: ي�ا أبا بك�ر مالَك متيش س�اعة بني يدي وس�اعة 

��1 تفسري البغوي 349/2، وينظر تفسري القرطبي 146/8، والتحرير والتنوير 203/10. 

وق�ال القرطب�ي � �146/8: » قال ابن العريب: قالت اإلمامي�ة ...: حزن أيب بكر يف 
الغ�ار دليل ع�ىل جهله ونقصه وضعف قلب�ه وخرقه. وأجاب علامؤن�ا عن ذلك بأن 

إضاف�ة احل�زن إليه لي�س بنقص، ك�ام مل ينق�ص إبراهيم حني ق�ال عنه:﴿  ەئ  
وئ  وئ  ۇئۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ﴾ ]ه�ود: 70[. ومل ينقص موس�ى قوله:﴿ ڤ  
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ﴾ ]ط�ه 67- 68[. وىف ل�وط:﴿ ڍ   ڍڌ  ڌ  

ڎ  ڎ   ﴾ ]العنكبوت: 33[ «.
��2 صحيح البخاري 1712/4، رقم 4386، وغريه، ومسلم 1854/4 رقم 2381 .

الفصل اخلامس: في ظالل آيات الثناء على أفراد من الصحابة
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خلفي؟ فقال: يا رسول اهلل أذكر الطلب فأميش خلفك ثم أذكر الرصد 
فأميش بني يديك « ��1.

ز( ومعية اهلل تعاىل لرسوله ولصاحبه يف هذا املقام، معية خاصة، ألهنا 
معية وردت يف معرض التعظيم، فهي - كام س�بق - معية  العناية واحلفظ 
والنُّرصة والتأييد، وليست هي معية علمه تعاىل فقط، والتي تكون للناس 

مجيعًا مؤمنهم وكافرهم كام يف قوله: ﴿  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   
ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   
ڄ  ڄ  ڄ  ﴾ ��2 ]املجادل�ة: 7[ ، ف�ام أهنأ الصدي�ق بانضاممه مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف 
معي�ة واح�دة، هي معي�ة رب العاملني، وه�ذه منقبة تفرد هب�ا أبو بكر عىل 

سائر املسلمني . 

ح( وهـذه اآلية مما اسـتدل به عمر ريض اهلل تعـاىل عنه عىل أن أبا بكر 
أوىل باخلالفة بعد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  

فق�د روى البخاري عن أنس بن مال�ك يف خطبة عمر ملبايعة أيب بكر 
ق�ال: » كنت أرجو أن يعيش رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حت�ى ُيْدبِرنا، يريد بذلك أن 
يك�ون آخره�م، ف�إن يُك حمم�د ملسو هيلع هللا ىلص قد مات ف�إّن اهلل تعاىل ق�د جعل بني 
أظهرك�م ن�ورًا هتتدون به ب�ام هدى اهلل حمم�دًا ملسو هيلع هللا ىلص، وإن أب�ا بكر صاحب 

��1 أخرجه احلاكم 6/3، وقال الذهبي: » صحيح مرسل«. وأخرجه البيهقي يف الدالئل 
476/2، وابن عساكر يف تاريخ دمشق 80/30 .

��2 ينظر تفسري الرازي 66/8 . 
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رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ﴿ ے  ے ﴾ فإن�ه أوىل املس�لمني بأموركم، فقوموا 

فبايعوه «��1 .

  

ثانيًا: الكالم على آية سورة النور:

ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ    ﴿ تعـاىل:  اهلل  يقـول 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  
ک  ک  کک   گ  گ  گ   ﴾. ]النور: 22[.

هذه آية نزلت يف حق أيب بكر الصديق ريض اهلل تعاىل عنه بعد حادثة 

اإلفك، والتي اهتمت فيها الصديقة بنت الصديق ريض اهلل عنها بالفاحشة 

هبتانًا وزورًا، وكان أبو بكر الصديق ينفق عىل ابن خالته ِمْسَطح بن أثاثة، 

وكان م�ن فقراء املهاجرين، فلام عل�م بخوضه يف قضية اإلفك- وإن كان 

الذي توىل كربها عبد اهلل بن ُأيبِّ بِن َس�لول رأس املنافقني- أقس�م أبو بكر 

أال ينف�ق عىل مس�طح، فلام تاب مس�طح وت�اب اهلل عليه، مل ي�زل أبو بكر 

واجدًا يف نفسه عىل مسطح، فنزلت هذه اآلية��2. 

هذا هو املش�هور يف س�بب نزوهلا، يقول الطربي يف هذه اآلية: » وإنام 

��1 صحيح البخاري 2639/6، رقم 6793 .
��2 التحرير والتنوير 188/18، بترصف . 
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ُعن�ي بذل�ك أب�و بكر الصدي�ق ريض اهلل عن�ه يف حلفه ب�اهلل أال ينفق عىل 
مسطح بن أثاثة «��1. 

ويق�ول اب�ن عطية رمحه اهلل: » املش�هور م�ن الرواي�ات أن هذه اآلية 
نزل�ت يف قص�ة أيب بكر بن أيب قحافة الصديق ريض اهلل عنه ومس�طح بن 

أثاث��ة «��2 . 

 ويق�ول الرازي رمح�ه اهلل: » أمجع املف�رسون عىل أن امل�راد من قوله: 
﴿ چ  چ ﴾ أبو بكر«��3 .

ما ورد يف سبب نزوهلا: 

روى البخ�اري ومس�لم عن عائش�ة ريض اهلل تع�اىل عنها يف حديث 
اإلف�ك، قالت: » فلام أن�زل اهلل هذا يف براءيت قال أب�و بكر الصديق ريض 
اهلل عن�ه - وكان ينف�ق عىل مس�طح بن أثاثة لقرابته من�ه وفقره- : واهلل ال 

أنفق عىل مسطح شيئًا أبدًا بعد الذي قال لعائشة ما قال، فأنزل اهلل: ﴿ ڃ  
ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
ڌ     ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ ﴾ 
ق�ال أبو بكر: ب�ىل واهلل إين أحبُّ أن يغفر اهلل يل، فرجع إىل مس�طح النفقة 

التي كان ينفق عليه، وقال: واهلل ال أنزعها منه أبدًا «��4. 

��1 تفسري الطربي 223/17 . 
��2 املح�رر الوجيز 467/10، وكذا ذكر القرطبي يف اجلامع ألحكام القرآن 207/12، 

دون عزو إليه. 
��3 مفاتيح الغيب 188/12. 

��4 صحيح البخاري 1777/4، رقم 4473، ومسلم 2136/4، رقم 2770، وهذا لفظ البخاري.
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الصديق  بكر  أيب  فضل  عىل  ودالالهتا  الكريمة،  اآلية  هذه  معنى 
ريض اهلل عنه:

أوالً: معنى اآلية الكريمة : 

1- ﴿ ڃ﴾ أي حيل�ف، و﴿ چ﴾: »أصل�ه الزي�ادة، فه�و ضد 
النقص، وش�اع إطاقه عىل الزي�ادة يف اخلري والكامل الدين�ي، وهو املراد 
هن�ا، ويطل�ق عىل زيادة املال ف�وق حاجة صاحبه، وليس م�رادًا هنا، ألن 

عة� عليه يبعد ذلك«��1 . عطف � السَّ

2- فمعنـى اآليـة: أي: ال حيل�ف أول�و الفض�ل منك�م والس�عة أهيا 
املؤمن�ون أال يعط�وا ذوي قرابته�م فيصلوا ب�ه أرحامه�م، وال حيلفوا أال 
يعط�وا ذوي احلاج�ة واخلل�ة، واملهاجري�ن الذي�ن خرج�وا م�ن ديارهم 
وأمواهل�م يف جهاد أع�داء اهلل، وليعفوا عام كان منهم م�ن جرم، وليرتكوا 
عقوبتهم عىل ذل�ك بحرماهنم ما كانوا يؤتوهنم قبل ذلك، ولكن ليعودوا 
 ه�م إىل مث�ل ال�ذي كانوا هل�م عليه م�ن اإلفض�ال عليه�م، أال حتبون أن 
يس�رت اهلل عليكم ذنوبكم، في�رتك عقوبتكم عليها، واهلل غفور لذنوب من 
أطاعه، رحيم هبم أن يعذهبم مع اتباعهم أمره وطاعتهم إياه عىل ما كان هلم 
 من زلة وهفوة، قد استغفروا منها، وتابوا إليه من فعلها ��2. قال ابن عطية: 
» ورجع إىل مسطح النفقة واإلحسان الذي كان جيري عليه، قالت عائشة: 

ر - ]أي أبو بكر[ - عن يمينه «��3.   وكفَّ

��1 التحرير والتنوير 189/18 .
��2 تفسري الطربي 223/17- 224، بترصف .

��3 املحرر الوجيز 469/10 .

الفصل اخلامس: في ظالل آيات الثناء على أفراد من الصحابة
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3- وه�ذه اآلية وإن كان ي�راد منها ابتداًء أبو بكر ومس�طح بن أثاثة 
ريض اهلل عنهام، فهي كام يقول القرطبي: » تتناول األمة إىل يوم القيامة بأال 
يغتاظ ذو فضل وسعة فيحلف أال ينفع من هذه صفته غابَر الدهر «��1 . 

ثانيًا: من دالالت اآلية عىل فضل أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه:

1- أول هذه الدالالت عىل فضل أيب بكر هو إنزاهلا يف حقه عىل هذا 
النح�و، موجه�ًة له يف تلط�ف، لئا ينزل عن رتبة الفض�ل والكامل اللتني 
ترشف هبام، فا يسد باب معروف، وال يقطع مواساته ولو وصل إليه من 
جهة من كان يصله أذًى. فهذا اإلنزال وحده عىل هذا الوجه منقبٌة عظيمة 

من مناقبه ريض اهلل تعاىل عنه.  

2- وصُف اهلل تعاىل له بأنه من � أويل الفضل �، وفيه ما فيه من معاين 
الكامالت الدينية واألخاقية.

3- ومنه�ا أن اهلل تع�اىل كنَّ�ى عنه بضمري اجلم�ع يف � أولو� ، مما يدل 
عىل علو ش�أنه ريض اهلل عنه، يقول الرازي: » واعلم أن اهلل تعاىل وصف 
ين، أحدها:  أبا بكر يف هذه اآلية بصفات عجيبة دالة عىل علو شأنه يف الدِّ
أنه س�بحانه كنى عنه بلفظ اجلمع، والواح�د إذا ُكنِّي عنه بلفظ اجلمع دل 

عىل علو شأنه « ��2.

4- وق�ال ال�رازي: » إن اهلل تع�اىل مل�ا أمر أب�ا بكر بذل�ك لقبه بأويل 
الفضل وأويل السعة، كأنه سبحانه يقول: أنت أفضل من أن تقابل إساءته 

��1 اجلامع ألحكام القرآن 207/12 .

��2 مفاتيح الغيب 188/12 - 189 .
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بيشء، وأنت أوس�ع قلبًا من أن تقيم للدنيا وزنًا، فا يليق بفضلك وَسعة 
قلبك أن تقطع بّرك عنه بس�بب ما صدر منه من اإلساءة، ومعلوم أن مثل 

هذا اخلطاب يدل عىل هناية الفضل والعلو يف الدين « ��1. 

5- وَع�َد اهللُ تع�اىل أب�ا بكر يف ه�ذه اآلي�ة باملغف�رة، يف مقابل عفوه 
وصفح�ه عم�ن آذاه وصلتِ�ه ل�ه، وق�د كان، فثبت�ت ل�ه ريض اهلل بذل�ك 

مغفرة اهلل لذنوبه.

6-  ومن هذه الوجوه ما قاله الرازي أيضًا: » ومنها أنه س�بحانه قال 
 ملحم�د ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿ ۉ  ې  ې﴾ ]املائ�دة: 13[ وق�ال يف حق أيب بكر: 
﴿ ڈ  ڈ ﴾ فمن هذا الوجه يدل عىل أن أبا بكر كان ثاين اثنني 

لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف مجيع األخاق حتى يف العفو والصفح «��2.

7- ويف ه�ذه اآلي�ة أيضًا داللة عىل أن مس�طحًا رغ�م وقوعه يف هذا 
الذنب الكبري، - وهو اخلوض يف عرض عائشة تبعًا ملا قاله ابن سلول - مل 
يسقط عنه وصف كونه من املهاجرين، وبالتايل مل يبطل ثواب هجرته��3.

ه�ذه بع�ض دالالت اآلي�ة ع�ىل فض�ل الصدي�ق ريض اهلل عن�ه، وق�د 
 اس�تنبط ال�رازي م�ن ه�ذه اآلي�ة يف تفس�ريه وجوه�ًا ِع�ّدًة ع�ىل أفضليت�ه 

ريض اهلل تعاىل عنه وعىل سائر الصحابة ريض اهلل عنهم أمجعني، فلرتاجع��4.

��1 مفاتيح الغيب 190/12.
��2 مفاتيح الغيب 190/12 .

��3 ينظر اجلامع ألحكام القرآن 208/12 .
��4 مفاتيح الغيب 188/12- 191 .

الفصل اخلامس: في ظالل آيات الثناء على أفراد من الصحابة
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ثالثًا: الكالم على آيات سورة الليل:

يقول اهلل تع�اىل: ﴿ ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ  ٹ   ڤ    ڤ  ڤ    ڤ      ڦ  ڦ  ڦ       ﴾ ]الليل: 

.]21 -17

روى احلاك�م ع�ن عامر بن عبد اهلل ب�ن الزبري، عن أبي�ه، قال: » قال 
أب�و قحافة أليب بكر: أراك تعتق رقابًا ضعاف�ًا فلو أنك إذ فعلت ما فعلت 
أعتق�ت رجاالً جلدًا يمنعونك ويقومون دون�ك. فقال أبو بكر: » يا أبت 

إين إن�ام أري�د ما أريد  « لِ�اَم نزلت هذه اآلي�ات فيه ﴿ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  
ھ  ھ    ے   ے  ۓ   ﴾ إىل قوله عز وجل ﴿ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ   ڤ    ڤ  ڤ    ڤ      ڦ  ڦ  ڦ       ﴾ «��1.

معنى اآليات الكريامت ونصوص العلامء يف نزوهلا يف أيب بكر الصديق:

1- قال ابن اجلوزي رمحه اهلل: » قوله تعاىل: ﴿ ڀ ﴾ أي: ُيبعد 
عنه�ا - ]أي النّ�ار[ - فيجعل منها عىل جان�ب، ﴿ ڀ ﴾ يعني أبا بكر 
الصدي�ق يف قول مجيع املفرسي�ن، ﴿ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ﴾ أي: يطلب أن 

يك�ون عن�ه اهلل زاكي�ًا وال يطلب الرياء وال الس�معة، ﴿ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    
ٹ   ٹ ﴾ أي: مل يفعل ذلك جمازاة لَيٍد ُأسديت إليه «��2.

��1 املستدرك � 525/2 �، وقال: » هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم « . وسكت عنه الذهبي.
��2 زاد املسري 152/9 .
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وق�ال اإلمام الط�ربي حاكيًا أقوال أهل التفس�ري املأث�ورة: » وقالوا: 

نزلت يف حق أيب بكر بعتقه من أعتق من املامليك ابتغاء وجه اهلل « ��1. 

 2- وق�ال اإلم�ام اب�ن عطي�ة: » ومل خيتل�ف أه�ُل التأوي�ل أن امل�راد 

ب�� ﴿ ڀ ﴾ إىل آخ�ر الس�ورة أبو بك�ر الصديق ريض اهلل عن�ه، ثم هي 

تتناول كل من دخل يف هذه الصفات «��2 . 

3- روى الطربي بسنده عن عامر بن عبد اهلل بن الزبري عن أبيه، قال: 

» نزلت هذه اآلية يف أيب بكر الصّديق: ﴿ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ  

ٹ   ڤ    ڤ  ڤ    ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ﴾ «��3.

4- وروى الط�ربي بس�نده عن قتادة، يف قول�ه: ﴿ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    

ٹ   ٹ  ﴾ قال: نزلت يف أيب بكر ��4 .

5- قال ابن كثري: » وقد ذكر غري واحد من املفرسين أن هذه اآليات 

نزلت يف أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه حتى أن بعضهم حكى اإلمجاع من 

املفرسين عىل ذلك، والشك أنه داخل فيها، وأنه أوىل األمة بعمومها، فإن 

لفظه�ا لفظ العموم - وهو قوله تع�اىل: ﴿ ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ﴾ - ولكنه مقدم األمة وس�ابق 

��1 تفسري الطربي 479/24 .

��2 املحرر الوجيز 484/15 .
��3 تفسري الطربي 479/24 

��4 السابق .

الفصل اخلامس: في ظالل آيات الثناء على أفراد من الصحابة
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يقًا تقّيًا  يف مجيع هذه األوصاف وس�ائر األوصاف احلمي�دة، فإنه كان صدِّ
كرياًم جوادًا بذاالً ألمواله يف طاعة مواله ونرصة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص «��1 .

فهذه أقوال أئمة أهل التفسري تدل عىل كون هذه اآليات يف أيب بكر. 

بعض ما يف اآلية من دالالت عىل فضل أيب بكر ريض اهلل عنه: 

1- وصفه اهلل تعاىل فيها بأنه األتقى. فلتتأمل ... !

2- وصف�ه اهلل تع�اىل أنه يؤيت ماله ابتغاء وج�ه اهلل تعاىل طلبًا للتزكي 
عن�ده س�بحانه وتع�اىل، ال يري�د جزاًء م�ن أحد وال ُش�كورًا، فه�ذه قمة 

اإلخاص ومتام الصدق يف العبودية.

3- وع�ده اهلل تع�اىل بأنه س�وف ي�رىض، » أي ب�ام يثيب�ه اهلل تعاىل يف 
اآلخ�رة ِعوض�ًا مما آتى يف الدنيا يف س�بيله إذا لقي رب�ه«��2. وتلك إحدى 

برشياته باجلنة، ولعلها أن تكون أوالها.

فكل هذه مناقب وفضائل للصديق ريض اهلل تعاىل عنه .

  

��1 تفسري ابن كثري 422/8 .
��2 تفسري الطربي 480/24.
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ما جاء يف فضل عثمان بن عفان

رضي اهلل عنه

1- يقول اهلل عز وجل: ﴿ ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  

گ  گ     گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  
ڻ  ڻ   ۀ   ۀ  ہہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ﴾ ]النحل: 76[. 

2- ويقـول اهلل عـز وجـل: ﴿ ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  

ەئ   وئ    وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ  ی    
ی       ی  ی﴾ ]الزمر: 9[.

أواًل: الــكالم على آية ســورة النحل، ودالالتهــا على فضائل 

لعثمان رضي اهلل عنه: 

يقول اهلل عز وجـل: ﴿ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  

ڻ   ںڻ   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ     
ڻ  ڻ   ۀ   ۀ  ہہ  ہ   ہ  ھ  ھ ﴾.

الفصل اخلامس: في ظالل آيات الثناء على أفراد من الصحابة
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ذكر الطربي يف املرضوب به هذا املثل، واملراد منه قولني: 

األول: أن�ه مث�ل رضبه اهلل تعاىل لنفس�ه ولآلهلة التي ُتعب�د من دونه، 
وهذا قول قتادة وجماهد، والضحاك��1. واختار الطربي هذا القول.

والثاين أنه: مثل للمؤمن والكافر، وهو مروي عن ابن عباس، وذكر 
الرواي�ة عن�ه أهنا نزل�ت يف عثامن بن عف�ان، وموىل له كان يكره اإِلس�ام 

وينهى عثامن عن النَّفقة يف سبيل اهلل، وهو األبكم��2 .

وزاد اب�ن اجلوزي فيمن ُأري�د هبذا الَمَثل: » أن املراد باألبكم: ُأيبُّ بن 
َخلف، وبالذي يأمر بالعدل: محزة، وعثامن بن عفان، وعثامن بن مظعون. 

قاله عطاء «��3.

ما صحنَّ يف سبب نزول هذه اآلية:

روي ع�ن اب�ن عّباس بس�ند صحي�ح ��4 أن هذه اآلي�ة نزلت يف حقِّ 
عث�امَن ب�ن عف�ان ريض اهلل عنه وم�وىًل له، فه�ي يف حق املؤم�ن والكافر، 
هكذا روي عن ابن عّباس��5. وهذا املثل يف األعامل واملآل، أي ال يستوي 

عملهام، وال يستوي مآهلام .

��1 وزاد ابن اجلوزي: ابن السائب، ومقاتل. زاد املسري 473/4 .
��2 ينظر تفسري الطربي 309/14 - 313 .

��3 زاد املسري 473/4 .
��4 ينظر صحيح أسباب الن�زول ص 147 .

��5 ينظر تفسري ابن أيب حاتم 2293/7، احلديث رقم 12603 .
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فق�د أخرج الطربي، وغريه بس�نده عن عبد اهلل ب�ن عباس ريض اهلل 
عنه�ام يف قوله: ﴿ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ   ﴾ قال: » نزلت يف رجل من 

قري�ش وعبده. ويف قول�ه: ﴿ ک  ک   ک  گ  گ  گ     گ  
ڳ  ﴾ إىل قول�ه: ﴿ ہ   ہ  ھ  ھ   ﴾ ق�ال: ه�و عثامن ب�ن 
ُه ال يأت بخ�ري، ذاك موىل عثامن بن  عف�ان. ق�ال: واألبكم الذي أينام ُيَوجَّ
�ان، كان عث�امن ينفق عليه ويكفل�ه ويكفيه املئون�ة، وكان اآلخر يكره  عفَّ

اإلسام ويأباه وينهاه عن الصدقة واملعروف، فنزلت فيهام «��1.

وروى الطربي بس�نده عن ابن عب�اس: » ﴿ڑ  ک  ک  ک   
ک  گ  گ  گ     گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ   ﴾ إىل آخ�ر 

اآلي�ة، يعن�ي باألبكم الذي ه�و َكلٌّ عىل مواله: الكاف�ر، وبقوله: ﴿ ۀ   
ۀ  ہ﴾ املؤمن. وهذا املثل يف األعامل «��2.

وقال الس�يوطي يف الدر املنثور: » وأخرج ابن س�عد، وابن أيب شيبة، 
والبخ�اري يف تارخيه، وابن أيب حاتم، واب�ن مردويه، والضياء يف املختارة 
عن ابن عباس يف قوله: ﴿ ۀ   ۀ  ہ ﴾ قال: عثامن بن عفان«��3.

��1 أخرج�ه الط�ربي يف تفس�ريه 312/14، وه�ذا لفظه، وأخرجه الواحدي يف أس�باب 
الن�زول ص � �189. وعزاه الس�يوطي يف الدر املنث�ور� 87/9 - �88 أيضًا إىل ابن 

املنذر وابن أيب حاتم وابن مردويه وابن عساكر � 218/39، �219.
��2 تفسري الطربي 312-311/14 .

��3 ال�در املنث�ور 88/9، وق�د أخرج�ه ابن س�عد يف الطبقات 44/3، وابن أيب ش�يبة يف 
املصن�ف 81/17، برق�م 32702 . والبخاري يف التاري�خ الكبري 306/1- 307، 

والضياء يف املختارة 484/9 .

الفصل اخلامس: في ظالل آيات الثناء على أفراد من الصحابة
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فعىل ما روي عن ابن عباس ريض اهلل عنهام، تكون اآلية قد اشتملت 
عىل مناقب لعثامن ريض اهلل عنه، منها:

1- اإلشادة بكرمه وإنفاقه، وهذا يشء كان معروفًا عن عثامن.

2- اإلشادة بكرم خلقه وصربه عىل هذا املوىل العاجز الناقص الذي 
أينام يوجهه ال يأت بخري. 

3- أن�ه م�ن اآلمرين بالع�دل، وهذا مطلق، وقد متث�ل ذلك يف دعوة 
مواله إىل اإلسام .

4-  وأنه مهدي، عىل رصاط مستقيم، فهي شهادة بإيامنه، وإشارة إىل 
حسن سريته، وحسن اتباعه هلدى اهلل ورسوله، وأنه من أعام اهلدى .

* * *

ثانيًا: الكالم على آية سورة الزمر: 

يقـول اهلل عـز وجـل: ﴿ ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   
وئ    وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ  ی    ی       

ی  ی  ﴾ ]الزمر: 9[.

روى اب�ن أيب حات�م، وكذا أبو نعيم من طريق ش�يخ اب�ن أيب حاتم، 
اء، أنه سمع ابن عمر قرأ: ﴿ې  ې   ى  ى  ائ   بإسناده عن حييى الّبكَّ
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ائ  ەئ  ەئ   وئ    وئ  ۇئ  ۇئ ﴾؛ ق�ال ابن عمر: ذاك عثامن 
ابن عفان، ريض اهلل عنه��1.

وزاد ابن أيب حاتم يف تفسريه: » وإنام قال ابن عمر ذلك؛ لكثرة صاة 
أم�ري املؤمنني عثامن بالليل وقراءته، حت�ى إنه ربام قرأ القرآن يف ركعة، كام 

روى ذلك أبو عبيدة عنه ريض اهلل عنه «.

 ورواه اب�ن عس�اكر بس�نده عن حيي�ى البكاء ع�ن ابن عم�ر يف قوله: 
﴿ ې  ې   ى  ى  ائ  ﴾ اآلي�ة، ق�ال: » نزلت يف عثامن بن عفان «��2. 

هكذا بالترصيح أهنا نزلت فيه.

قال البغ�وي: » والقانت: املقيم عىل الطاعة. قال ابن عمر: القنوت: 
قراءة القرآن وطول القيام، و﴿  ى  ائ  ﴾: س�اعاته، ﴿ ائ  ەئ ﴾ 
يعني: يف الصاة، ﴿  ەئ   وئ﴾ خياف اآلخرة، ﴿    وئ  ۇئ  ۇئ ﴾ 

يعني: كمن ال يفعل شيًئا من ذلك « ��3.

 وق�د ح�ىلَّ أبو نعي�م عثامَن ب�ن عف�ان ريض اهلل عنه يف احللي�ة بقوله: 

��1 تفس�ري اب�ن أيب حاتم 3248/10، رق�م 18378، وحلية األولي�اء 56/1 . وأورده 
اب�ن كثري عنه يف تفس�ريه 88/7 عن ابن أيب حاتم وذكر إس�ناد ابن أيب حاتم. وذكره 
الس�يوطي يف لباب النقول ص � �184، وزاد الس�يوطي عن ابن عباس أهنا نزلت يف 
ع�امر بن يارس ريض اهلل عنهام، ولكنها من رواي�ة الكلبي عنه . تنظر الرواية يف تاريخ 

ابن عساكر 377/43 .
��2 تاريخ دمشق 232/39 .
��3 تفسري البغوي 111/7 .

الفصل اخلامس: في ظالل آيات الثناء على أفراد من الصحابة
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» وثال�ُث القوم: القان�ُت ذو النورين، واخلائف ذو اهلجرتني، واملصي إىل 
القبلت�ني، ه�و عثامن بن عف�ان ريض اهلل تع�اىل عنه، كان ِم�ن الذين آمنوا 
وعملوا الصاحلات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، فكان ممن هو قانت 
آن�اء الليل س�اجدًا وقائ�اًم حيذر اآلخ�رة ويرجو رمحة ربه، غال�ُب أحواله 
الك�رُم واحلياء، واحلَذُر والرج�اء، حظُّه ِمن النهار اجل�وُد والصيام، وِمن 

ٌم بالنجوى«��1 . ٌ بالبلوى، ومنعَّ الليل السجوُد والقيام، مبرشَّ

فريض اهلل تعاىل عنه.

  

��1 حلية األولياء 55/1 .
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ما جاء يف فضل عمار بن ياسر 

رضي اهلل عنهما

يقـول اهلل تعـاىل: ﴿ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   
ک   ک   ڑ       ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  

ک  ک  گ  گ  گ ﴾ ]النحل: 106[.

ق�ال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل: » واملش�هور أن اآلية املذكورة نزلت 
يف عامر بن يارس«��1 .

أواًل: معنى اآلية الكريمة: 

ن كف�ر به بع�د اإليامن  يق�ول اب�ن كث�ري رمح�ه اهلل: » أخ�رب تع�اىل عمَّ
والتب�رص، ورشح صدره بالكفر واطمأن به: أنه قد َغضب عليه، لعلمهم 
باإلي�امن ثم ُعُدوهل�م عنه، وأن هلم عذاب�ًا عظياًم يف ال�دار اآلخرة... وأما 
قوله: ﴿ ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ ﴾ فهو اس�تثناء ممن كفر 

��1 فتح الباري 312/12، بني احلافظ أنه هذا مروي من طرق مراس�يل بعضها صحيح 
ويقوي بعضها بعضًا .

الفصل اخلامس: في ظالل آيات الثناء على أفراد من الصحابة
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بلسانه ووافق املرشكني بلفظه مكرهًا ملا ناله من رضب وأذى، وقلبه يأبى 
ما يقول، وهو مطمئن باإليامن باهلل ورسوله «��1.

ثانيًا: ما جاء يف سبب نزول هذه اآلية: 

1- أخ�رج ابن أيب حاتم واحلاكم والبيهقي وغريهم عن أيب عبيدة 
اب�ن حمم�د بن عامر، عن أبيه، - والطربي وابن س�عد ع�ن أيب عبيدة بن 
حمم�د ب�ن ع�امر ومل يذكرا » عن أبي�ه « -: قال: أخ�ذ املرشكون عامر بن 
ي�ارس، فلم يرتكوه حتى َس�بَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، وذكر آهلته�م بخري ثم تركوه، 
، ما ُتِرْكُت  فلام أتى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، قال: » ما وراءَك يشٌء ؟ «، قال: رشٌّ
حتى نل�ُت منك وذكرُت آهلتهم بخري، قال:» كيف جتد قلبك؟ «، قال: 

مطمئ�نٌّ باإلي�امن، ق�ال:» إن عـادوا َفُعْد «، فنزل�ت: ﴿ ڍ  ڌ  ڌ   
ڎ  ڎ  ڈ ﴾ «��2.

2- وأخ�رج الطربي بس�نده عن قت�ادة: ﴿چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ ﴾ ق�ال: ُذِك�ر لن�ا أهن�ا 
نزل�ت يف ع�امر بن يارس، أخ�ذه بنو املغرية فغط�وه يف بئر ميم�ون وقالوا: 

��1 تفسري ابن كثري 605/4 .
��2 تفسري القرآن العظيم البن أيب حاتم، 2303/7، برقم 12666. واحلاكم يف املستدرك 
357/2. وه�ذا لفظه�ام. وتفس�ري الط�ربي 374/14- 375، والطبق�ات الكربى 
189/3. وتاري�خ دمش�ق 3723/43 . وق�ال احلاف�ظ يف الفت�ح � �321/12: يف 
رواي�ة الطربي » مرس�ل ورجال�ه ثقات أخرجه الط�ربي «. وذكر أن بقي�ة الروايات 

مرسلة ثم قال: » وهذه املراسيل تقوي بعضها بعضًا « .



3�1

اكف�ر بمحم�د، فتابعهم عىل ذلك وقلبه كاره، فأنزل اهلل تعاىل ذكره ﴿ ڍ  
﴾: أي  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ 

من أتى الكفر عىل اختيار واستحباب،﴿ ک  ک  ک  ک  گ  
گ  گ ﴾ «��1.

ثالثًا: داللة اآلية عىل فضل عامر بن يارس ريض اهلل عنه:

1- ه�ذه اآلية باعتبار س�بب نزوهلا، إش�ارٌة إىل أن َمن نزلت يف حقه 
- وهو عامر بن يارس ريض اهلل عنهام - ممتلئ إيامنًا، وقلُبه مطمئٌن باإليامن، 

وهذه منقبٌة ما أعظمها من منقبة. 

2- عناي�ة اهلل تع�اىل بعاّمٍر ب�أْن أنزل يف ش�أنه آيًة ُع�ذرًا له، وصارت 
رشع�ًا إىل ي�وم القيامة��2، فه�ذه منقبة ثانية، وقد كان يكفي يف ش�أن عامر 

��1 تفسري الطربي 374/14 .

وذك�ر اب�ن أيب حاتم � 2303/7، رقم �12666 يف أس�باب نزول ه�ذه اآلية رواية 
مطول�ة في�ام نال باالً وخب�اب بن األَرتِّ م�ن أذى قريش وصربمها، وم�ا نال يارسًا 
وزوجته سمية وعامرًا من ذلك، وكيف قتلت سمية وزوجها يارس ريض اهلل عنهم يف 
فه احلافظ يف الفتح � �312/12 فقال: » وقد أخرجه ابن أيب حاتم  س�بيل اهلل. وضعَّ
م�ن طريق مس�لم األعور - وه�و ضعيف - عن جماهد عن اب�ن عباس قال: » عذب 

املرشكون عامرًا حتى قال هلم كامًا تقيًة فاشتد عليه «.
��2 قـال ابـن رجب يف جامع العلـوم واحلكم ) 111�/3 (: » وأم�ا اإلكراه عىل األقوال 
فاتف�ق العل�امء عىل صحته وأن من أكره عىل قول حمرم إكراه�ًا معتربًا أن له أن يفتدي 

نفسه به وال إثم عليه، وقد دلَّ عليه قول اهلل تعاىل: ﴿ ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  
 ڈ ﴾ ]النحل: 106[، وقال النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم لعامر: » وإن عادوا = 

الفصل اخلامس: في ظالل آيات الثناء على أفراد من الصحابة
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 شهادُة النبي ملسو هيلع هللا ىلص له، وترخيُصه له بالعودة إىل ذلك إن عاد الكفار إىل إيذائه

= َفُعـْد « وكان املرشك�ون قد عّذبوه حتى يوافقهم ع�ىل ما يريدون من الكفر ففعل«. 
وق�ال احلاف�ظ ابن كثري يف تفس�ريه � 606/4- 607 �: » وهلذا اتف�ق العلامء عىل أنه 
جي�وز أن ُي�َواىل املكَره ع�ىل الكفر، إبقاًء ملهجت�ه، وجيوز له أن يس�تقتل، كام كان بال 
ريض اهلل عن�ه يأب�ى عليه�م ذل�ك وه�م يفعلون ب�ه األفاعي�ل، حتى أهن�م ليضعون 
ة احلر، ويأمرونه أن يرشك باهلل فيأبى عليهم وهو  الصخرة العظيمة عىل صدره يف شدَّ
يق�ول: أَحد، أَحد. ويقول: واهلل لو أعل�م كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها، ريض اهلل 
عنه وأرضاه. وكذلك حبيب بن زيد األنصاري ملا قال له مس�يلمة الكذاب: أتش�هد 
أن حممًدا رس�ول اهلل؟ فيقول: نعم. فيقول: أتش�هد أين رسول اهلل؟ فيقول: ال أسمع. 
فلم يزل يقطعه إْرًبا إْرًبا وهو ثابت عىل ذلك ..... واألفضل واألوىل أن يثبت املسلم 
عىل دينه، ولو أفىض إىل قتله، كام قال احلافظ ابن عساكر، يف ترمجة عبد اهلل بن ُحَذافة 
الس�همي أحد الصحابة: أنه أرسته الروم، فجاءوا به إىل ملكهم، فقال له: تنرص وأنا 
أرشكك يف ملكي وأزوجك ابنتي. فقال له: لو أعطيتني مجيع ما متلك ومجيع ما متلكه 
الع�رب، عىل أن أرجع عن دين حممد طرفة عني، م�ا فعلت! فقال: إذْن أقتلك. قال: 
أن�ت وذاك! فأمر به فُصلب، وأم�ر الرماة فرموه قريبًا من يديه ورجليه، وهو يعرض 
عليه دين النرصانية، فيأبى ثم أمر به فأنزل، ثم أمر بِِقْدر. ويف رواية: ببقرة من نحاس، 
فأمحيت، وجاء بأس�ري من املس�لمني فألقاه وهو ينظر، فإذا ه�و عظام تلوح. وعرض 
علي�ه فأبى، فأمر به أن يلق�ى فيها، فرفع يف الَبَكَرة ليلقى فيها، فبكى فطمع فيه ودعاه 
فق�ال ل�ه: إين إنام بكيت ألن نف�يس إنام هي نفس واحدة، ُتْلقى يف هذه القدر الس�اعة 
يف اهلل، فأحبب�ت أن يك�ون يل بعدد كل ش�عرة يف جس�دي نفس تع�ذب هذا العذاب 
يف اهلل. ويف بع�ض الروايات: أنه س�جنه ومنع عنه الطعام والرشاب أيامًا، ثم أرس�ل 
إليه بخمر وحلم خنزير، فلم يقربه، ثم اس�تدعاه فقال: ما منعك أن تأكل؟ فقال: أما 
إن�ه ق�د َحلَّ يل، ولكن مل أكن ألش�متك يّف. فقال له امللك: َفَقبِّ�ْل رأيس وأنا أطلقك. 
فقال: وتطلق معي مجيع أس�ارى املس�لمني؟ قال: نعم. فقبل رأس�ه، فأطلقه وأطلق 
معه مجيع أسارى املسلمني عنده، فلام رجع قال عمر بن اخلطاب: َحقٌّ عىل كل مسلم 

أن يقبل رأس عبد اهلل بن حذافة، وأنا أبدأ. فقام فقبل رأسه «.
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- وخاص�ة أهن�م كانوا يف زمِن ضع�ٍف- ففي اإلنزال ختفي�ٌف عنه ومزيُد 
عناية به، وإعاٌء لشأن املستضعفني من املؤمنني. 

رابعًا: ملحق ببعض ما ورد يف السنة يف فضل عّمار ريض اهلل عنه:

1- أخرج النس�ائي يف فضائل الصحابة ع�ن عمرو بن رشحبيل قال: 
حدثنا رجل من أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » ُملئ عامر بن 
يارس إيامنًا إىل ُمشاشـه « ��1. ورواه البزار من حديث عائش�ة ريض اهلل عنها 

سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: » ملئ إيامنًا إىل ُمشاشه «��2. يعني عامرًا.

وامل�ُش�اش رؤوُس الِعظ�ام الليِّنة التي يمكن َمضُغه�ا��3، وهو كناية 
عن كامل إيامنه، ومتكن اإليامن من قلبه��4. 

2- وأخ�رج الرتمذي وغريه عن عائش�ة ريض اهلل عنه�ا قالت: قال 
َ عامُر بني أمرين إال اختار أرشدمها « ��5 . رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » ما ُخرِّ

3- وأخ�رج البخ�ار ي ع�ن علقم�ة ق�ال: » قدمت الش�أم فصليُت 

��1 فضائ�ل الصحابة للنس�ائي ص 153، برقم 168. وق�ال احلافظ يف الفتح � �92/7: 
» أخرجه النسائي بسند صحيح « .

��2 كشف األستار عن زوائد البزار 252/3، رقم 2685. قال احلافظ يف الفتح ��92/7: 
» وإسناده صحيح «.

��3 النهاية يف غريب احلديث واألثر � مشش � .
��4 تعليق حمقق فضائل الصحابة للنسائي ص � �153 عىل احلديث رقم 168 .

��5 سنن الرتمذي 668/5، رقم 3799، قال الرتمذي: » هذا حديث حسن غريب «، وأخرجه 
النسائي يف فضائل الصحابة ص 155ن برقم 171، وقال: �أشدمها� بدل � أرشدمها� .

الفصل اخلامس: في ظالل آيات الثناء على أفراد من الصحابة
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ركعت�ني ث�م قلُت: الله�م يرسِّ يل جليس�ًا صاحل�ًا، فأتيت قومًا فجلس�ت 
إليهم، فإذا ش�يٌخ قد ج�اء حتى جلس إىل جنبي، قل�ُت: َمن هذا ؟ قالوا: 
َك يل.  أب�و ال�درداء، فقلت: إين دعوت اهلل أن ييرس يل جليس�ًا صاحلًا فيرسَّ
ق�ال: » مم�ن أنت؟ «، قلُت: من أه�ل الكوفة. قال: » أَولي�س عندكم ابُن 
أمِّ عبٍد صاحُب النعلني والوس�اد واملِطه�رة ؟ وفيكم الذي أجاره اهلل من 
الش�يطان ؟ ��1 - يعني عىل لس�ان نبيه ملسو هيلع هللا ىلص  -، أَولي�س فيكم صاحُب رِسِّ 

النبيِّ  ملسو هيلع هللا ىلص الذي ال َيْعُلمه أحد غريه ؟... «��2 .

والذي ُأجري من الشيطان هو عامر بن يارس ريض اهلل عنهام كام جاء مرصحًا 
به يف رواية النسائي قال: » فيكم الذي ُأجرَي من الشيطان عامُر بن يارس« ��3.

وبعــد: فهذه بعض دالالت اآلية عىل فضائل عامر بن يارس، وبعض 
م�ا روي يف مناقب�ه، ف�ريض اهلل عن�ه، وكل ذل�ك ي�دل عىل عناي�ة القرآن 
بأصح�اب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وعل�وِّ قدرهم عن�د اهلل، فأين َم�ْن ينتقصهم، 

وَمْن مل ينزهلم منزلتهم، ويقدرهم أقدارهم ِمن كلِّ هذا ...؟! 

��1 ينظر األقوال يف املراد بذلك يف الفتح 92/7 .
��2 يق�ول الدكت�ور البغا يف تعليق�ه عىل صحيح البخ�اري � �1368/3: » � ابن أم عبد� 
ه�و عب�د اهلل بن مس�عود ريض اهلل عن�ه . � صاح�ب النعلني � ال�ذي كان حيمل نعي 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ويتعاهدمه�ا. � الوس�اد � الوس�ادة واملخدة. � املطه�رة � اإلناء الذي 
يوضع فيه املاء ليطهر به، وكان ابن مس�عود ريض اهلل عنه هو الذي يتوىل هذه األمور 
وهتيئتها لرس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. � صاحب الرس � أراد به حذيفة ريض اهلل عنه وكان أعلمه 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص باملنافقني وأحواهلم وأطلعه عىل بعض ما جيري هلذه األمة بعده وجعل 

ذلك رّسًا بينه وبينه « . 
��3 فضائل الصحابة للنسائي ص 173، برقم 194 .



3��

ما جاء يف فضل عبد اهلل ابن أم مكتوم

رضي اهلل عنه

يقـول اهلل تعاىل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  

ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  
چ         چ     چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ     ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ      ڤ  

چ        ﴾ ]عبس: 11-1[.

هذه آيات عتاب للنبي ملسو هيلع هللا ىلص يف حق أحد أصحابه، وهو عبد اهلل ابن أم 

مكتوم، وكان رجًا أعمى، وهي آيات تعليم للنبي ملسو هيلع هللا ىلص وإرش�اد له إىل ما 

هو أوىل عند اهلل، وفيها تطييب لقلب من عاتب اهلل فيه نبيه، وإعاٌء لقدر 

ضعفاء املؤمنني عامة، وتوهني لقدر الكافرين .

يقول ابن كثري رمحه اهلل يف سبب نزول هذه اآليات: » ذكر غرُي واحد 

من املفرسين أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان يومًا خياطُب بعض عظامء قريش، وقد 

َطمع يف إس�امه، فبين�ام هو خياطبه ويناجيه إذ أقبل اب�ُن أم مكتوم-وكان 

ممن أس�لم قدياًم- فجعل يسأل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن يشء وُيلحُّ عليه، وودَّ 

الفصل اخلامس: في ظالل آيات الثناء على أفراد من الصحابة
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النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن لو كفَّ س�اعته تلك ليتمكن من خماطبة ذلك الرجل؛ طمعًا 
ورغب�ة يف هدايته، وَعَبس يف وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه، وأقبل عىل 

اآلخر، فأنزل اهلل ع�ز وجل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  
ڀ  ڀ ﴾... اآليات « ��1. 

فضائل البن أم مكتوم ريض اهلل عنه:

من فضائل ابن أم مكتوم ريض اهلل عنه يف هذه اآليات:

1- أن ذا اجل�ال س�بحانه وتع�اىل عاتب نبي�ه وأكرَم خلِق�ه عليه يف 
شأنه، وأنزل يف ذلك قرآنًا يتىل، وهذه منقبة عظيمة له ريض اهلل عنه .

2- أن اهلل وصف حاله بأنه جاء متلهفًا إىل تعلم ما يقربه إليه سبحانه 
ويزكي�ه، حالَة كونه خيش�ى ربه، حيرص عىل الس�عي إىل ذلك وهو رضير 

يتعنَّى يف مشيه، وهذا صدق يف طلب التزكية وطلب النجاة . 

وابـن أم مكتوم ريض اهلل عنه هو ابن خال الس�يدة خدجية أم املؤمنني 
ريض اهلل عنها، وهو من الذين أسلموا بمكة قدياًم، وقد اختلف يف اسمه، 
فأهل املدينة يسمونه عبد اهلل، وأهل العراق يسمونه عمرًا، وهو ابن قيس 

ابن زائدة بن األصم بن رواحة القريش العامري��2.

��1 تفسري ابن كثري 319/8 .
��2 ينظر السري 360/1 . 



3��

وكان ريض اهلل عن�ه م�ن أول املهاجرين إىل املدينة، ومن أول معلمي 
الق�رآن هب�ا، وكان يؤذن لرس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وقد اس�تخلفه رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

ثاث عرشة مرة يف غزواته عىل املدينة يصي بالناس��1 .

فع�ن ال�رباء بن ع�ازب ريض اهلل عنه ق�ال: » أول َمن َق�ِدَم علينا من 
أصح�اب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ُمصَع�ب ب�ُن ُعَمري، واب�ُن ُأمِّ َمكت�وم، فجعا 
ر وباٌل وس�عد، ثم ج�اء عمر بن اخلطاب يف  ُيْقرآنن�ا الق�رآن، ثم جاء َعامَّ

عرشين من أصحاب رسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ...«��2 . 

ومـن مناقبـه ريض اهلل عنـه: أنه نزل بس�ببه الترصيح بس�قوط فرض 
اجله�اد عن املعذوري�ن، وإحلاقهم باملجاهدين يف الثواب، فعن س�هل بن 
سعد الساعدي أنه قال: رأيت مروان بن احلكم جالسًا يف املسجد فأقبلت 
حتى جلس�ت إىل جنبه فأخربنا أن زيد بن ثابت أخربه أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
أمىل عليه: � ال يستوي القاعدون من املؤمنني واملجاهدون يف سبيل اهلل�. 
قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو ُيِملُّها عيَّ فقال: يا رس�ول اهلل لو أس�تطيع 
اجلهاد جلاهدت - وكان رجًا أعمى- فأنزل اهلل تبارك وتعاىل عىل رسوله 
َي  ملسو هيلع هللا ىلص وفِخُذه عىل فِخِذي فثقلت عيَّ حتى ِخْفت أن َتُرضَّ فخذي ثم رُسِّ

عنه فأنزل اهلل عز و جل﴿ پ  پ  پ ﴾ ]النساء : 95[ ��3 .

��1 ينظر جامع األصول 617/12، وترمجته يف اإلصابة يف عمر ابن أم مكتوم
��2 صحيح البخاري 1428/3، رقم 3710 .

��3 صحيح البخاري 1042/2، رقم 2677 . و�َتُرضَّ فخذي� أي: تكرسها وتدقها.

الفصل اخلامس: في ظالل آيات الثناء على أفراد من الصحابة
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كلامت يف توضيح عتاب اهلل تعاىل لرسوله ملسو هيلع هللا ىلص يف هذه اآليات:

العتاب هنا ألغراض كريمة، وقد كان ألمرين:

األول: أنه كان ملجرد تقطب وجه النبي ملسو هيلع هللا ىلص لفعل رجل رضير ال يرى 

ذلك، وال يدري ما فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فهو عتاب مناسب ملقام من وصفه اهلل 

بأنه عىل خلق عظيم.

واآلخـر: أنه لعدم التفات النبي ملسو هيلع هللا ىلص -حالة إقباله عىل دعوة هؤالء 

الكفار- إىل إجابة مؤمن هذا حاله- فقد كان معذورًا بأنه ال يرى جملسه 

ملسو هيلع هللا ىلص، وق�د ج�اء مقبًا علي�ه متلهف�ًا ألن يعلمه - حت�ى ال ينكرس قلبه، 

فهو عتاب للنبي ملسو هيلع هللا ىلص رغم اش�تغاله بطاع�ة وهي أداء مهمته من الدعوة 

والب�اغ، ومع ِعْلِمه ملسو هيلع هللا ىلص أن تعليم ابن أم مكتوم لن يفوت، وما ذاك إال 

لغرض عظيم .

أّمـا الغـرض من العتاب - كام ه�و الظاهر - فهو تعظيم ش�أن فقراء 

املؤمن�ني وضعفائه�م، وهتوي�ن ش�أن الكافري�ن املس�تغنني ع�ن التزكي، 

وإعام بأن اهلل غني عنهم، وأنه ما عليه ملسو هيلع هللا ىلص إال الباغ، وإرشاد النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

إىل االجته�اد يف تطيي�ب قلوب فقراء املؤمنني الذي�ن هم أهل اإلخاص 

وحزب اهلل��1 . ال ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وقع يف معصية، حاشاه .

��1 ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان 28/10 .
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 يق�ول النيس�ابوري يف قوله تع�اىل: ﴿ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴾: » يعني: أيُّ 
وباٍل عليك، أو ليس عليك بأس يف أن ال يتزكى ذلك املستغني، إن عليك 
إال الباغ، فام املوجب للحرص والتهالك عىل إسامه، حتى تكرس قلوب 

الفقراء بالعبوس واإلعراض «��1.  

يق�ول الق�ايض عي�اض رمح�ه اهلل: » وأم�ا قول�ه: ﴿ ٱ  ٻ  ﴾ ... 
اآلي�ات: فلي�س فيه إثبات ذنب له ملسو هيلع هللا ىلص، بل إعام اهلل أن ذلك املتصدي له 
ممن ال يتزكى، وأن الّصواب واألْوىل كان - لو كشف لك حال الرجلني - 
اإلقب�ال عىل األعمى، وفعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملا فع�ل وتصديه لذاك الكافر كان 
طاعة هلل وتبليغًا عنه واس�تئافًا له كام رشع�ه اهلل له ال معصية وخمالفة له، 
ه اهلل عليه من ذلك إعام بحال الرجلني وتوهني أمر الكافر عنده،  وما قصَّ

واإلشارة إىل اإلعراض عنه بقوله: ﴿ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ﴾ «��2.

وق�د جاء العتاب يف أس�لوب تلط�ف بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص حي�ث بدأ اخلطاب 
فيه بضمري الغيبة يف قوله تعاىل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ﴾، ومل يبدأ 
خطاَب مواجهٍة له ملسو هيلع هللا ىلص، فلم يقل: عبست، وتوليت، ويف هذا من التلطف 

بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص  واإلكرام ما فيه. 

  

��1 السابق 28/10 .
��2 الشفاء 166/2 .

الفصل اخلامس: في ظالل آيات الثناء على أفراد من الصحابة
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ما جاء يف فضل صهيب بن سنان الرومي

رضي اهلل عنه

ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ     ﴿ وجـل:  عـز  اهلل  يقـول 
ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ   ﴾ ]البقرة: 207[.

ل نموذجًا م�ن النامذج الس�امية  نزل�ت هذه اآلي�ة الكريم�ة تس�جِّ
واألفعال الراقي�ة، وهو نموذج من يبذلون دنياهم وأنفس�هم وأمواهلم 
طلب�ًا لص�اح دينه�م ال يبغون غري ذل�ك، يف مقابل آية س�بقت يف ذكر 
املنافق�ني الذين أضاع�وا دينهم وبذلوه طلب�ًا لدنياه�م، تقابلها بالفعل 

األسمى والنموذج األرقى.

ويف ذل�ك يق�ول اإلم�ام ال�رازي رمح�ه اهلل: »  ملا وص�ف اهلل يف اآلية 
املتقدمة حال َمْن يبذل دينه لطلب الدنيا، ذكر يف هذه اآلية من يبذل دنياه 

ونفسه وماله لطلب دينه «��1 .

فشتان ما بني النموذجني . 

��1 تفسري الرازي 222/3 .
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يف ظالل هذه اآلية الكريمة ودالالهتا :

أ( قوله تعاىل ﴿ ڻ﴾: إما أن يكون بمعنى يبيع نفسه، كام يف قوله 
تعاىل: ﴿ ہ  ہ  ہ   ھ  ھ   ﴾، ويكون معنى﴿ ڻ  
ۀ﴾ أي: باع نفسه بثواب اآلخرة، فبذهلا يف طاعته تعاىل. فالباذل بائع، 

واهلل ه�و املش�رتي: ﴿  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   
ۋ  ۋ    ۅ ﴾. وإم�ا أن يك�ون ﴿ ڻ﴾ بمعنى يش�رتي، وهو 
َم�ن يدفع ما خيلِّص به نفس�ه ابتغ�اء مرضاة اهلل��1. فال�رشاء كام يقول ابن 

قتيبة وغريه: من األضداد، يدل عىل املعنى وضده��2.

ب( وقد ذكر املفرسون يف سبب نزول هذه اآلية الكريمة أقواالً عدة: 
منه�ا: أهنا نزل�ت يف صهيب الروم�ي، ويف أيب ذّر��3. ومنها: أهنا نزلت يف 
خب�اب، ويف ب�ال، وع�امر بن يارس وأبي�ه يارس وأمه س�مية، ويف عي بن 
أيب طال�ب وغريه�م��4. وأص�ح ما روي فيه�ا: أهنا نزلت إث�ر فعل كريم 

��1 ينظ�ر املح�رر الوجي�ز 194/2، 195، وتفس�ري ال�رازي 22/3، وق�ال اب�ن عطية: 
» يقال: رشى بمعنى اش�رتى وحيتاج إىل هذا من تأول اآلية يف صهيب ؛ ألنه اش�رتى 
نفس�ه بامله ومل يبعها، اللهم إال أن يقال إن عزم صهيب عىل قتاهلم بيع لنفس�ه من اهلل 

تعاىل فتستقيم اللفظة عىل معنى باع« اه�. �  املحرر الوجيز 195/2 � .
��2 تفسري غريب القرآن ص 81. 

��3 فقد روى الطرباين يف الكبري 28/8، عن ابن جريج أهنا نزلت يف صهيب وأيب ذر. وقال 
اهليثمي: » رواه الطرباين ورجاله ثقات إىل ابن جريج«. � جممع الزوائد �318/6 .

��4 تنظر األقوال يف العجاب يف بيان األسباب � 524/1- 529، واألخرى �ص 333- 
337 �، وزاد املسري 223/1-224، وتفسري الرازي 222/3، وبعض هذه األقوال 
تعد تأويًا لآلية وليس سبب نزول كام تأوهلا عي وعمر وابن عباس ريض اهلل عنهم يف 
مغريي املنكر، وبعضها من قبيل التفسري وبيان املراد. ينظر املحرر الوجيز 195/2. 
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 ألحد أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو صهيب بن س�نان النَّمري الرومي��1 
ريض اهلل تعاىل عنه متدح فعله وتشيد به، وتصف بواعثه وما انطوت عليه 

نفس صاحبه، وتبرشه بقبول عمله، وبام له من الفوز والرضوان .

الروايات الدالة عىل نزوهلا يف حق صهيب ريض اهلل عنه :

يقول ابن كثري رمحه اهلل: قال ابن عباس، وأنس، وسعيد بن املسيب، 
وأب�و عث�امن النّه�دي، وعكرم�ة، ومجاع�ة: نزل�ت يف ُصهي�ب بن س�نَان 
الروم�ي، وذلك أنَّه ملا أس�لم بمك�ة وأراد اهلجرة، منع�ه الناس أن هياجر 
بامل�ه، وإْن أح�ب أن يتجّرد منه وهياج�ر َفَعل. فتخل�ص منهم وأعطاهم 
مال�ه، فأن�زل اهلل فيه هذه اآلية، فتلقاه عمر ب�ن اخلطاب ومجاعة إىل طرف 
احل�ّرة. فقالوا: َربح البي�ع. فقال: وأنتم فا أخرس اهلل جتارتكم، وما ذاك؟ 
 فأخ�ربوه أّن اهلل أن�زل في�ه هذه اآلية. وي�روى أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال له: 

» ربِح البيُع صهيب، ربح البيُع صهيب «��2.

1- وق�د أخ�رج احلاكم وغ�ريه عن عكرمة ق�ال : » ملا خرج صهيب 
 مهاج�رًا تبع�ه أهل مك�ة، فنََث�َل كنانته، فأخ�رج منها أربعني س�هاًم فقال: 

��1 ينظ�ر صحي�ح أس�باب الن�زول إلبراهي�م الع�ي �ص �39، وهي التي اقت�رص عليها 
الس�يوطي يف لب�اب النق�ول �ص �28، وينظ�ر تعليق�ات اب�ن حج�ر يف العج�اب 
�524/1- 529، واألخ�رى ص 333- 337 �، وق�ال احلاف�ظ : » وق�ال أكث�ر 

املفرسين نزلت يف صهيب «. � العجاب 527/1، واألخرى ص 335 �. 
��2 تفسري ابن كثري 564/1. 
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ال تصل�ون إيلَّ حت�ى أض�ع يف كل َرُج�ٍل منك�م س�هاًم ثم أص�ري بعده إىل 
السيف، فتعلمون أين رجل، وقد خلفت بمكة َقْينَتني فهام لكم .

2- ق�ال: وحدثنا محاد بن س�لمة عن ثابت عن أن�س نحوه، ونزلت 
ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    ملسو هيلع هللا ىلص﴿  النب�ي   ع�ىل 
ہ﴾ اآلي�ة، فل�ام رآه النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: » أبا حييى ربح البيع « قال: وتا عليه 

اآلية��1.

3- وق�د أخ�رج إس�حاق ب�ن راهوي�ه واب�ن مردويه ع�ن أيب عثامن 
النه�دي: »أن صهيًبا حني أراد اهلجرة إىل املدينة قال له كفار قريش: أتيتنا 
صعل�وكًا فكثر مال�ك عندنا وبلغت م�ا بلغت ثم تريد أن خترج بنفس�ك 
ومال�ك، واهلل ال يك�ون ذلك، فقال هلم: أرأيت�م إن أعطيتكم مايل أختلون 
س�بيي؟ فقالوا: نعم. فقال: ُأش�هدكم أين قد جعلت لكم مايل. فبلغ ذلك 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: » ربح صهيب ربح صهيب « ��2.

4- وقد رواه ابن س�عد واحلارث بن أيب أسامة عن سعيد بن املسيب 
قال: » أقَبَل صهيب - ريض اهللّ عنه - مهاجرًا إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فاتبعه نفر من 

��1 املس�تدرك 398/3، وقال احلاكم: » صحيح عىل رشط مس�لم ومل خيرجاه «. وسكت 
عنه الذهبي . 

��2 إحت�اف اخل�رية 280/7، وعل�ق علي�ه احلاف�ظ البوصريي فق�ال: » رواه إس�حاق بن 
راهويه وابن مردويه يف تفس�ريه بس�ند صحيح إن كان أبو عثامن سمعه من صهيب«. 
اه��. وس�اق ابن كثري يف التفس�ري 564/1 إس�ناد ابن مردويه، وق�ال: عن أيب عثامن 

النهدي عن صهيب . 
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قريش ونزل عن راحلته وانَتَثل ما يف كنانته، ثم قال: يا معرش قريش، لقد 
علمتم أين من أرماكم رجًا، وايم اهلل ال تصلون إيلَّ حتى أرمي كل سهم 
معي يف كنانتي، ثم أرضب بس�يفي ما بقي يف يدي منه يشء، ثم افعلوا ما 
ش�ئتم، وإن ش�ئتم دللتكم عىل م�ايل َوَقْينَتِي بمكة وخليتم س�بيي. قالوا: 
نعم. ففعل، فلام قدم عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص املدينة قال: » ربح البيع أبا حييى، ربح 

البيع أبا حييى «. ق�ال: ونزلت ﴿ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ﴾ «��1. 

ج( وهـذه اآليـة وإن نزلت عىل سـبب فـإن صيغتها العامـة وداللتها 
تتسـع لكل من يبذل نفسـه هلل ابتغاء مرضاته تعاىل جماهدًا يف سبيله أو آمرًا 
بمعروف أو ناهيًا عن منكر وغري ذلك، فالعربة بعموم لفظها ال بخصوص 
س�بب نزوهلا، وال ش�ك أنه يدخل فيها من نزلت بسببه دخوالً أّوليًا. ويف 
هذا املعنى يقول اإلمام الرازي يف هذه اآلية: » يدخل حتت هذا كل مشقة 
يتحملها اإلنسان يف طلب الدين، فيدخل فيه املجاهد، ويدخل فيه الباذل 
مهجت�ه الصاب�ر عىل القتل ك�ام فعله أبو عامر وأمه، ويدخ�ل فيه اآلبق من 
الكفار إىل املس�لمني، ويدخل فيه املش�رتي نفس�ه من الكفار بامله كام فعل 

صهيب، ويدخل فيه من ُيظهر الديَن واحلّق عند السلطان اجلائر«��2.

��1 الطبق�ات الك�ربى 171/3- 172، وبغي�ة الباح�ث ع�ن زوائد مس�ند احلارث ص 
 214، وإحت�اف اخلرية 81/5، وهذا لفظ مس�ند احل�ارث، وقال احلافظ البوصريي: 
» هذا إسناد ضعيف لضعف عي بن زيد بن جدعان، وله شاهد من حديث رساقة بن 

مالك، وسيأيت يف عامات النبوة «. 
��2 تفسري الرازي 223/3 . 
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د( ويف نزول أمثال هذه اآليات بالبشـارات ألصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
داللة عىل عناية اهلل تعاىل هبم، وعىل رضاه سبحانه عام هم عليه، وفيه أيضًا 

تثبيُت قلوهبم وتقوية عزائمهم ليرتقوا يف مدارج الكامل. 

 هــ( ويف فضـل صهيـب ريض اهلل تعـاىل عنـه يقول رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
» أنا َسـابق العرب إىل اجلنة، وُصهيٌب سـابُق الروم إىل اجلنة، وبالٌل سابق 

احلبشة إىل اجلنة، وسلامُن سابُق الُفرس إىل اجلنة «��1.

وهكذا يس�جل القرآن الكريم ه�ذه النامذج الس�امية، لتظل منارات 
للمهتدي�ن إىل يوم القيامة، ويش�يد بأصحاهبا، ويبرشه�م بقبول أعامهلم، 

فريض اهلل تعاىل عن صهيب، وعن أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أمجعني .

  

��1 أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري عن أنس 29/8، وعن أيب أمامة 111/8، وعن أم 
هان�ئ 435/24، وأخرجه البزار عن أنس � البحر الزخار �307/2. وقال اهليثمي 
يف حديث أنس: » رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح غري عامرة بن زاذان وهو ثقة 
وفيه خاف «. وقال يف حديث أيب أمامة: » رواه الطرباين وإس�ناده حس�ن «. � جممع 

الزوائد �305/9
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ما جاء يف فضل زيد بن حارثة

رضي اهلل تعاىل عنه

يقـول اهلل عز وجل: ﴿ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   
ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  
ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ    ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  
ڳ   ڳڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک     ک   ک   ک   ڑ  

ڱ  ڱ  ڱ      ﴾ ]األحزاب: 37[.
ه�ذه اآلية الكريمة إحدى اآليات النازلة يف إبط�ال عادة التبنِّي التي 
اش�تهرت عند العرب، وس�وف نبنّي بع�ض ما يتعلق بذل�ك بعد أن نبنّي 

دالالت اآلية عىل فضل زيد ريض اهلل عنه.

ه اإلمام الذهبي يف الس�ري: » هو زيد بن حارثة بن  وزي�د هذا كام حاَّ
رشاحيل أو رشحبيل بن كعب بن عبد العزى بن يزيد بن امرئ القيس بن 
ى يف س�ورة األحزاب،  ، املس�مَّ  عام�ر بن النع�امن، األمرُي الش�هيُد النبويُّ
، ثم املحمدي، س�يُد املوايل، وأس�بُقهم إىل اإلس�ام،  أبو أس�امة الكلب�يُّ

وِحبُّ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وأبو ِحبِّه، وما َأحبَّ ملسو هيلع هللا ىلص إال َطّيبًا «��1.

��1 سري أعام النباء 220/1 .
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وأما الذي يتعلق بفضل زيد بن حارثة ريض اهلل تعاىل عنه فأمـور، منها: 

ف زيدًا بأن أنعم عليه نعاًم منه سبحانه  1- أن اهلل س�بحانه وتعاىل رشَّ
ومن رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص كانت حمًا لتنويه الكتاب بعظم ش�أهنا، ونِعٌم هذا شأهُنا 
تقت�يض ترشيف من كان حمًا هلا، وهو زي�د ريض اهلل تعاىل عنه. وقد كان 
 زي�د عب�دًا فأعتق�ه النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص، وتربى يف حج�ره، وتبناه النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص، حتى 

أبطل اهلل التبنِّي، وكان يف كل ذلك بمنزلة ولده.

يقول اإلمام البقاعي يف هذه اآلية » وبنيَّ رشفه -]أي زيدًا[- بقوله: 
﴿  ڤ  ڦ  ڦ ﴾ أي امللُك الذي له كلُّ كامٍل ﴿ ڦ ﴾  أي باإلس�ام 
 وت�ويلِّ نبي�ه ملسو هيلع هللا ىلص إي�اه بعد اإلجي�اد والرتبية، وب�نيَّ منزلته من النب�ي بقوله: 

﴿ ڦ  ڄ ﴾ أي بالعتق والّتبنِّي « ��1.

2-  ومن مناقب زيد يف هذه اآلية أن اهلل سبحانه سامه يف كتابه باسمه 
يف موط�ن تكري�م، وه�و الصح�ايب الوحيد ال�ذي ذكر اس�مه رصاحة يف 
القرآن��2، فا يزال اس�مه يتىل يف كتابه س�بحانه، وال يزال منفردًا بذلك، 

وهذه َمنَْقبة عظيمة له .

��1 نظم الدرر 357/15 .
��2 يقول اإلمام الذهبي: » ومل يس�مِّ اهلل تعاىل يف كتابه صحابيًا باس�مه إال زيد بن حارثة، 
وعيس�ى اب�ن مريم عليه الس�ام، ال�ذي ين�زل حك�ام مقِس�طًا، ويلتحق هب�ذه األمة 
املرحوم�ة يف صاته وصيامه وحجه ونكاحه وأحكام الدين احلنيف مجيعها، فكام أن 
أبا القاس�م س�يد األنبياء وأفضلهم وخامتهم، فكذلك عيس�ى بعد نزوله أفضل هذه 

األمة مطلقًا «. � سري أعام النباء 220/1 �
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وأّما ما يتعلق بنزول هذه اآلية إلبطال الّتبنِّي:

فق�د نزلت لتب�ني ِحكمَة تزوي�ِج اهلل تعاىل نبيه ملسو هيلع هللا ىلص مم�ن كانت زوجة 

الب�ن ل�ه ملسو هيلع هللا ىلص م�ن التَّبنِّ�ي، ونزلت كذل�ك لتك�ون  تطبيقًا عملي�ًا إلبطاله 

وإبط�ال آث�اره املرتتبة عليه ِم�ن ُحرمة نكاح زوجة املتَبنَّ�ى، ولدفع احلرج 

عن املؤمنني يف نكاح زوجات هؤالء األدعياء، حيث كان أوَل من ُأجري 

عليه هذا األمر هو رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، حينام زوجه اهلل تعاىل بمن كانت زوجة 

ابن له بالتَّبنِّي، فزال بذلك احلرج عن املؤمنني .  

يق�ول احلافظ ابن حجر يف بيان قوله تعاىل: ﴿ ڃ  ڃ  چ  چ  

چ   چ﴾: » واحلاص�ل أن ال�ذي كان خيفيه النبي ملسو هيلع هللا ىلص هو إخبار اهلل إياه 
أهنا ستصري زوجته، والذي كان حيمله عىل إخفاء ذلك خشية قول الناس 

ت�زوج ام�رأة ابنه، وأراد اهلل إبط�ال ما كان أهل اجلاهلي�ة عليه من أحكام 

التَّبنِّي بأمر ال أبلغ يف اإلبطال منه وهو تزوج امرأة الذي يدعى ابنًا ووقع 

ذلك من إمام املسلمني ليكون أدعى لقبوهلم « ��1.

فه�ذه بع�ض دالالت اآلية ع�ىل فضل زيد بن حارث�ة ريض اهلل عنه، 

وإيضاح لبعض ما يتعلق بإبطاهلا للتبنّي .

��1 فت�ح الب�اري 384/8 . وينظ�ر كام اإلمام رساج الدين اب�ن امللقن، يف ذلك يف كتابه 
البدر املنري 473/7.
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ما جاء يف فضل َضمرة بن ُجندب
رضي اهلل عنه ��1

يقـول اهلل تعـاىل: ﴿  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        
ېې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  

ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ﴾  ]النساء: 100[.

ما جاء يف سبب نزول هذه اآلية، وهو دال عىل فضل من نزلت فيه ��2:

روى أب�و يعىل والطرباين بإس�نادمها عن ابن عب�اس ريض اهلل عنهام، 
ق�ال: » خ�رج ضمرة ب�ن ُجندب م�ن بيته مهاج�رًا فقال ألهل�ه: امحلوين 
فأخِرج�وين من أرض املرشكني إىل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ، فامت يف الطريق قبل 

أن يص�ل إىل النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص فنزل الوح�ي: ﴿ ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  
وئ  وئ  ۇئ  ۇئ ﴾ حتى بلغ ﴿ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ ﴾«��3.

��1 خمتلف يف اس�مه ونس�بته، قال احلافظ يف الفتح � 18/6 �: » واس�مه ضمرة عىل الصحيح«. 
وقيل: جندع بن ضمرة، وقيل: جندب بن ضمرة. انظر: اإلصابة �618/1 � يف جندع.

��2 املش�هور أهن�ا نزلت يف ضمرة بن جندب، وهو ما ص�ح فيها، ويقال نزلت يف أكثم بن 
صيف�ي احلكيم املش�هور، قص�د املدينة يف مائة م�ن قومه يريدون اإلس�ام، فامت يف 

الطريق، ومل ير النبي ملسو هيلع هللا ىلص. تنظر ترمجة أكثم بن صيفي يف اإلصابة �351/1 �.
 ��3 مسند أيب يعىل 82/5، برقم 2679، واملعجم الكبري 272/11، برقم 11709. وقال = 
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وذكر ابن كثري يف تفسريه قال: » وقال ابن أيب حاتم: حدثنا سليامن بن 
داود موىل عبد اهلل بن جعفر، حدثنا سهل بن عثامن، حدثنا عبد الرمحن بن 
ار- عن عكرمة، عن ابن عباس قال:  سليامن، عن األشعث - هو ابن َسوَّ
خرج َضْمَرُة بن ُجنُْدب إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فامت يف الطريق قبل أن يصل 

إىل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فنزلت: ﴿ ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  
ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ ﴾ «��1 .

داللة اآلية عىل فضل َضمرة بن ُجندب ريض اهلل عنه:

أول هذه الدالالت: هي نزوُل آيٍة يف حّقه ريض اهلل عنه تسجل حالًة 
من األحوال الفاضلِة املرضّيِة عند اهلل تعاىل.

وثانيها: أن اآلية شاهدة له ريض اهلل عنه بأنه مهاجر إىل اهلل ورسوله.

وثالثهـا: أهن�ا مبرشة بقب�ول هجرته ريض اهلل عن�ه، وأهن�ا وإن مل تتم له 
ظاهرًا، فإن أجرها ثابت له عند اهلل سبحانه الذي ال يضيع أجر املحسنني.

واآلية وإن نزلت بس�بب ضم�رة ريض اهلل عنه فهي عامة يدخل فيها 
كلُّ من كان عىل ش�اكلته. فكلُّ من خ�رج يلتمس اخلري ابتغاء وجه اهلل ثم 

أدركه املوت فله حظ وافر من هذه اآلية، واهلل تعاىل أعلم .

= اهليثمي » رواه أبو يعىل ورجاله ثقات« . � جممع الزوائد  �10/7. وعزاه السيوطي 
يف لباب النقول �ص �64 إىل ابن أيب حاتم وأيب يعىل وقال: » بسند جيد «.

��1 تفسري ابن كثري 392/2 .
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رقم
َ
ما جاء يف فضل َزيد بن أ

رضي اهلل عنه 

1- يقـول اهلل تعاىل: ﴿ ک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳڳ  

ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   ں  ں   ڱ   ڱ   ڱ      ڱ        ڳ  
ۓ  ڭ      ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے    ے  ۓ   ہ   ۀ   ۀ  
ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ      ۆ   ۆ      ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ  
ۅ  ۉۉ   ې  ې  ې  ېى  ى        ائ  ائەئ  ەئ  وئ                

وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ ﴾ ]املنافقون: 1- 4[.

2- ويقـول اهلل تعـاىل: ﴿ ڄ  ڄ  ڃ      ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ    ڇڇ   ڇ   چ   چ  
ک   ک            ک   ک   ڑ      ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ       ڎ  
گگ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ   ڳ    ڱ    ڱ﴾ 

]املنافقون: 7- 8[.
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ما ورد يف سبب نزول هذه اآليات، وهو يّبني فضَل َمْن نزلت بسببه 
ريض اهلل عنه:

 1- روى البخ�اري ومس�لم ع�ن زيد بن أرق�م ريض اهلل عنه قال: 
» خرجن�ا مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف س�فر أص�اب الناَس فيه ش�ّدٌة، فقال عبد اهلل 
اب�ن ُأيبٍّ ألصحاب�ه: ال تنفقوا عىل من عند رس�ول اهلل حتى ينفضوا من 
، فأتيت  حول�ه. وقال: لئن رجعنا إىل املدين�ة لُيْخِرَجنَّ األعزُّ منها األذلَّ
النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص فأخربته، فأرس�ل إىل عب�د اهلل بن ُأيَبٍّ فس�أله فاجتهد يمينَه ما 
ٌة  فع�ل. قال�وا: َكَذب زيٌد رس�وَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فوق�ع يف نفيس مما قالوا َش�دَّ
حتى أنزل اهلل عز وجل تصديقي يف: ﴿ ک   ک  گ ﴾ .فدعاهم 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص ليس�تغفر هلم فلووا رؤوس�هم . وقول�ه ﴿ ائ  ائ ﴾ . 

قال: كانوا رجاالً أمجل يشء « ��1.

2- وأخ�رج البخ�اري وغ�ريه عن زيد ب�ن أرق�م ريض اهلل عنه قال: 
» لم�ا قال عبد اهلل بن ُأيبٍّ ﴿ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ﴾، وقال 
أيضًا: ﴿ ژ  ڑ  ڑ     ک ﴾ أخربُت به النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فامني األنصار، 
وحَل�ف عب�د اهلل ب�ن ُأيب ما قال ذل�ك، فرجعت إىل املن�زل فنمت فدعاين 

رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فأتيت�ه فق�ال: » إّن اهلل قد صّدقـك « . ونزل: ﴿ ڄ  ڄ  
ڃ      ڃ  ڃ ﴾ اآلية « ��2 .

��1 صحيح البخاري 1860/4، برقم 4620، وغريه، وصحيح مسلم 2140/4، برقم 
2772، وهذا لفظ البخاري. 

��2 صحيح البخاري 1860/4، برقم 4619، 
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3- ويف رواي�ة اإلمام أمحد عنه ق�ال: » فحَلف عبد اهلل بن ُأيَبٍّ أنه مل 
يكن يشٌء من ذلك. قال: فامني قومي، وقالوا: ما أردتَّ إىل هذا ؟ قال: 
فانطلق�ُت فنِْم�ُت كئيبًا أو حزينًا، قال: فأرس�ل إيلَّ نبيُّ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أو أتيُت 
قَك «، قال  رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: » إننَّ اهلل عز وجل قد أنزل ُعذرَك وصدنَّ

فنزلت هذه اآلية: ﴿ ڄ  ڄ  ڃ      ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  
ڇ  ڇ  ﴾ حت�ى بلغ: ﴿  ژ  ڑ  ڑ     ک  ک  ک           

ک  گ ﴾ «��1. 

داللة اآليات عىل فضل زيد بن أرقم ريض اهلل عنه:

الدالل�ة هنا ه�ي يف عناية اهلل تع�اىل هبذا الصح�ايب الكريم واضحة، 
ُئه من الكذب الذي اهتم به،  ق قوله، وتربِّ حيث أنزل آيات من كتابه ُتصدِّ
ج عنه غمه، وتل�ك منقبة عظيمة من مناقبه ريض اهلل  وجت�رب خاطره، وُتفرِّ
عن�ه، فضًا ع�ن أن فضحية ه�ؤالء املنافقني، وإذهاب م�ا كان يمكن أن 

حيدث من خاف أو شجار بني املسلمني جاء بسببه.

وزي�د ب�ن أرقم هو: » زي�د بن أرقم ب�ن زيد بن قيس ب�ن النعامن بن 
مال�ك بن األغر ب�ن ثعلبة بن كعب ب�ن اخلزرج األنصاري ... اس�ُتْصِغَر 
يوم أحد، وأول مشاهده اخلندق، وقيل املريسيع، وغزا مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص سبَع 

عرشَة غزوة، ثبت ذلك يف الصحيح، وله حديث كثري «��2.

��1 مسند أمحد 368/4 .
��2 اإلصابة 487/2- 488 .
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ما جاء يف فضل أم املؤمنني عائشة

رضي اهلل عنها

الس�يدة عائش�ة ريض اهلل عنها هي نم�وذج فريد من النس�اء، كثرت 
فضائله�ا وتع�ددت مناقبه�ا، وخصت بمناق�ب كثرية عن س�ائر أمهات 
يقة، التي نش�أت يف  دِّ املؤمن�ني ريض اهلل تع�اىل عنه�ن أمجع�ني، فه�ي الصِّ
بي�ت طهر وإيامن من أولِّ ي�وم، وأعلَم اهللُ نبيَّه ملسو هيلع هللا ىلص بتزوجه منها، ومل ينزل 
الوحي عليه وهو يف حلاف زوجة من زوجاته غريها،وكانت بعد الس�يدة 
خدجي�ة أقرب النس�اء إىل قلبه، وتويف النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف بيتها وهو مس�تند إليها 

بني َسْحرها وَنْحرها.

وه�ي املباركة الت�ي ُعرفت بركُتها عىل املس�لمني، والطيبُة كام أش�ار 
الكتاب املبني، املبلَّغة بالس�ام من جربيل عليه السام، أعلم الزوجات، 
وأكثره�ن حفظ�ًا حلديث رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقيه�ة األمة، ومعّلم�ة رجاهلا 
ونس�ائها، ومرجعه�م يف الكثري مم�ا اختلفوا فيه وما أش�كل عليهم يف أمر 
َيُة، العابدُة، التقية، الورعة، الس�خية، التي تواترت األحاديث  دينهم، املربِّ
يف فضله�ا، واس�تفاضت أق�وال األمة يف مدحه�ا وتعدي�د مناقبها، وهي 
َقْب�َل ذلك وبع�ده املمدوحُة املزّكاة من ِقَبِل ربِّ العاملني، التي نزل الوحي 

مدافعًا عنها ومعلنًا برباءهتا من اإلفك الذي ُنسب إليها.
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وسـوف نذكر اآليـات التي نزلت يف مدحهـا ريض اهلل عنها وبراءهتا 
ممـا نسـب إليها من اإلفك، ثم نذكر بعض م�ا يف هذه اآليات من القواطع 
والفوائ�د واللطائف الدالة عىل فضلها ريض اهلل عنها، ثم نذكر ُحْكم من 
َسبَّ السيدة عائشة ريض اهلل عنها، ثم نذكر كلمة جامعة لإلمام الزخمرشي 
يف كون هذه اآليات بمثابة غارات شديدة يف الدفاع عن عرض رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص، وأهنا غارات مل يقع مثلها يف القرآن دفاعًا أو توعدًا، ثم نختم الكام 

عنها بَملمٍح دقيق ذكره اإلمام اآللويس رمحه اهلل .

ُثمنَّ نذكر ثانيًا: إشارة قرآنية ظاهرة عىل أهنا أهُل للنبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ونختم فضائلها 
بذكر آية أخرى نزلت بالتخفيف عىل املسلمني بربكتها ريض اهلل عنها.

فه�ذه ثاثة مباحث تتعلق بفضائل الس�يدة عائش�ة خاصة يف القرآن 
الكريم .

أواًل: نزول القرآن مبدحها وبراءتها مما ُنِسب إليها من اإلفك :

ن�زل يف ش�أهنا ريض اهلل عنه�ا يف ه�ذا األم�ر بضع عرشة آي�ة، يقول 
الزخمرشي رمحه اهلل : » كل واحدة منها مستقلٌة بام هو تعظيم لشأن رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وتس�لية له، وتنزيه ألم املؤمنني رضوان اهلل عليها، وتطهري ألهل 

ه أذناه «��1. البيت، وهتويل ملن تكّلم يف ذلك أو سمع به فلم متجُّ

��1 الكشاف 217/3- 218، وينظر غرائب القرآن ورغائب الفرقان، 75/7 .
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أ( يقـول اهلل تعـاىل: ﴿  ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  

ڤ     ڤ    ڤ   ٹٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ     ٺٺ   ٺ   ٺ    ڀ   ڀڀ  
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  
چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
گ    گ   گ    گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ   ڻ  
ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ     ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ې       ې ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  
ی  ی  ی   ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ    جب حب    خب  مب  ىب   يب  

جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث   ﴾ ]النور: 20-11[.

هذه عرش آيات كريامت نزلت متواليات يف الدفاع عن السيدة عائشة 

كام جاء يف الصحيح��1. ونزوهلا يف حقها ثابت بإمجاع املسلمني��2 .

يق�ول اب�ن كثري رمح�ه اهلل: » هذه الع�رش اآليات كلها نزلت يف ش�أن 

��1 تقول السيدة عائشة يف صحيح البخاري �1517/4، رقم �3910 يف حديث اإلفك 
الطوي�ل: » وأن�زل اهلل تع�اىل ﴿ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ... ﴾ الع�رش اآلي�ات 

كلها «. 
��2 ينظر مفاتيح الغيب للرازي 173/12 .
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عائش�ة أم املؤمن�ني ريض اهلل عنه�ا، حني رماها أهل اإلف�ك والبهتان من 
املنافق�ني بام قالوه من الكذب البحت والفرية التي غار اهلل تعاىل هلا ولنبيه 
صل�وات اهلل وس�امه عليه، فأن�زل اهلل عز وج�ل براءهت�ا صيانة لعرض 

الرسول عليه أفضل الّص�اة والّس�ام «��1.

خالصة قصة اإلفك: 

يقول القرطبي رمحه اهلل ملخصًا هلا: »  ملا خرج رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بعائشة 
معه يف َغْزوة بني امُلْصَطِلق وهي غزوة امُلَرْيِسيع، وَقَفل ودنا من املدينة آذن 
ليلًة بالرحيل قامت حني آذنوا بالرحيل فمشت حتى جاوزت اجليش، فلام 
فرغت من ش�أهنا أقبلت إىل الّرْحل فلمس�ت صدرها ف�إذا ِعقٌد من َجْزِع 
َظَفاٍر قد انقطع، فرجعت فالتمس�ته فحبسها ابتغاؤه، فوجدته وانرصفت 
فل�م جت�د أحدًا، وكانت ش�ابَّة قليل�ة اللحم، فرف�ع الرج�ال َهْوَدجها ومل 
يش�عروا بزواهلا منه؛ فلام مل جتد أحدًا اضطجعت يف مكاهنا رجاء أن ُتفتقد 
فرُيج�ع إليه�ا، فنامت يف املوضع ومل يوقظها إال ق�ول َصْفوان بن امُلَعطَّل: 
إنا هللِ وإنا إليه راجعون؛ وذلك أنه كان ختلف وراء اجليش حِلْفظ الس�اقة. 
�ى عنها حتى  وقي�ل: إهنا اس�تيقظت الس�رتجاعه، ونزل ع�ن ناقته وتنحَّ
ركبت عائش�ة، وأخذ يقودها حتى بلغ هبا اجلي�ش يف َنْحر الظَِّهرية؛ فوقع 
أه�ل اإلف�ك يف مقالتهم، وكان الذي جُيتمع إليه فيه وَيْسَتْوِش�يِه وُيْش�عُله 

��1 تفسري ابن كثري 19/6 .
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عبُد اهلل بن ُأيَبّ بن َسُلول املنافق، وهو الذي رأى صفوان آخذًا بزمام ناقة 
عائش�ة فق�ال: واهلل ما نجت من�ه وال نجا منها، وقال: ام�رأة نبيِّكم باتت 

م�ع رجل. وكان ِمْن قالتِِه حس�اُن بن ثابت وِمْس�طُح ب�ن ُأَثاثة ومَحْنَة بنت 

َجْحش . ه�ذا اختصار احلديث، وهو بكامله وإتقانه يف البخاري ومسلم، 

وهو يف مسلم أكمل « ��1.

ب( وأنـزل اهلل تعاىل آيات أخرى تتعلق هبذه احلادثة، وتكمل الكالم 

عليهـا، وهـي التـي تيل السـابقة مبارشة، وهـي قوله تعـاىل: ﴿  ٻ  ٻ  

ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  
ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ     ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺٿ  
ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ   
ڈژ   ڈ   ڎڎ   ڌ   ڌ      ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  
ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  
ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ          ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  
ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ      ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ  
ۋۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې   ې  ىى  

ائ  ائ        ەئ  ەئ﴾  ]النور: 21- 26[.

��1 اجلامع ألحكام القرآن 198/12- 199 .
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الدالة  واللطائف  والفوائد  القواطع  من  السابقة  اآليات  يف  ما  بعض 
عىل فضل السيدة عائشة ريض اهلل عنها:

أ( أول هـذه القواطع أن اهلل تعاىل أنزل يف شـأن ترئتها ومدحها قرآنًا 
يتىل إىل يوم القيامة، فهو الذي برأها بنفسـه سـبحانه، وهذه كرامة كرى، 

ورشف عظيم.

1- يق�ول ابن عب�اس ريض اهلل تعاىل عنهام حينام دخل عليها يزورها 
وه�ي يف م�رض موهت�ا: » أب�رشي ي�ا أم املؤمن�ني ...كنت أح�بَّ أزواج 
رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إلي�ه، ومل يكن حيب إال طيِّبًا، وأن�زل اهلل عز وجل براءتك 
من فوق س�بع س�اموات، فليس يف األرض مس�جد إال وهو يت�ىل فيه آناء 

الليل وآناء النهار«��1 .

2- ويف تربئة اهلل تعاىل هلا بنفسه يقول اإلمام الزخمرشي غفر اهلل له يف 
كلامت باقيات خالدات حقها أن تكتب بخالص الذهب، بل بام هو أكرم: 

أ اهلل تعاىل أربعًة بأربعٍة: بّرَأ يوس�ف بلس�ان الشاهد ﴿  ڻ   » ولقد برَّ
ڻ  ۀ      ۀ  ﴾ ]يوسف: 26[. وبّرَأ موسى من قول اليهود فيه باحلََجر 

الذي ذهب بثوبه. وبّرأ مريم بإنطاق ولدها حني نادى ِمن ِحجرها: ﴿  ژ     
أ عائشة هبذه اآليات العظام يف كتابه املعِجز املتلّو  ژ  ڑ   ﴾ ]مريم: 30[. وبرَّ
عىل وجه الدهر مثَل هذه التربئة هبذه املبالغات. فانظر كم بينها وبني تربئة 

��1 مس�ند أمح�د 349/1، واحلديث مروي بنحوه يف صحي�ح البخاري 1357/3، رقم 
3560، و1779/4، رقم 4476 .
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أولئك؟! وما ذاك إاّل إلظهار علّو منزلة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، والتنبيه عىل إناَفة 
حمّل س�يد ولد آدم، وخ�رية األّولني واآلخرين، وحج�ة اهلل عىل العاملني. 
َم َقَدِمه وإحراَزه لقصب السبق  وَمْن أراد أن يتحقق عظمة شأنه ملسو هيلع هللا ىلص وتَقدُّ
دون كل س�ابق، فليتلقَّ ذلك من آيات اإلف�ك، وليتأّمل كيف غضب اهلل 

يف حرمته، وكيف بالغ يف نفي التهمة عن حجابه«��1 .

ب( أن هـذه الِفْريـة وإن كان فيها أذى كبر لرسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وزوجته 
واملؤمن الذي اهتم فيها زورًا، فقد جعل اهلل فيها ثوابًا عظياًم هلم، وشهادات 
 عظيمـة تظهـر كرامتهـم عنده، وأنـزل ما نزل فيهـا فكان رشعـًا عامًا إىل 

يوم القيامة:

يقول أبو الس�عود رمح�ه اهلل: » وقوُله تع�اىل: ﴿ پ  پ  ڀ  ڀ ﴾ 
اس�تئناٌف ُخوطب به رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأبُو بكٍر وعائشُة وصفواُن ريض اهلل 
مرُي لإلف�ِك ﴿  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ ﴾  عنه�م تس�ليًة هلم من أوِل األم�ِر، والضَّ
الكتس�ابِكم به الثَّواَب العظيَم، وظهوِر كرامتِكم عىل اهلل عزَّ وجلَّ بإنزاِل 
ثامين عرشة آيًة يف نزاهِة ساحتِكم، وتعظيِم شأنِكم، وتشديِد الوعيِد فيَمن 

تكلَّم فيُكم، والثَّناِء عىل َمْن ظنَّ بُكم َخريًا « ��2.  

ج( َوَصـَف القـرآن الكريم الصديقـة ريض اهلل عنهـا يف هذه اآليات 
 بثـالث صفات: باإلحصـان، وبالغفلة، وباإليامن، وذل�ك يف قوله تعاىل:

��1 الكشاف 223/3- 224 .
��2 تفسري أيب السعود 160/6، وينظر فتح القدير 12/4 .
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﴿ ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ    
ڻ  ڻ ﴾. وهذه شهادة عظيمة.

واملحصن�ات هن العفائ�ف، والغافات: » هن الائي ال علم هلن بام 
ُرِمني به، وهو كناية عن عدم وقوعهن فيام ُرمني به «��1 .

 1- يقول أبو الس�عود رمحه اهلل يف تفس�ري هذه اآلية: » ﴿ ڱ ﴾  
عنه�ا -]أي الفاحش�ة[-عىل اإلط�اِق بحي�ُث مل خيطْر بباهل�نَّ يشٌء منها 
الل�ِة عىل كامِل النَّزاه�ِة ما ليس يف  ماهِتا أص�ًا، ففيها من الدِّ وال م�ن ُمقدِّ
املحصن�اِت، أي: الس�ليامِت الص�دوِر النقيَّ�اِت القل�وِب عن كلِّ س�وٍء. 

 

﴿ ڱ ﴾، أي: املتصف�اِت باإلي�امِن ب�كلِّ ما جي�ُب أْن ُيؤمن به - من 
الواجب�اِت واملحظ�وراِت وغرِيه�ا - إيامنًا حقيقي�ًا تفصيليًا ك�ام ُينبئ عنه 
تأخ�رُي �املؤمناِت� عامَّ قبَلها م�ع أصالِة وصِف اإلي�امِن، فإنَّه لإليذان بأنَّ 
ا ُذكر، ال املعنى االس�ميُّ املصِحُح  امل�راَد هبا املعن�ى الوصفيُّ امُلع�رُب عمَّ

إلطاق االسِم يف اجلملِة كام هو املتبادُر عىل تقديِر التَّقديِم «��2.

2- وس�واء كان املراد هبذه اآلية الس�يدة عائشة خاصة -كام هو قول 
سعيد بن جبري-، أو هي وأمهات املؤمنني دون غريهن -كام روي عن ابن 

��1 التحرير والتنوير 191/18 .
 ��2 تفس�ري أيب الس�عود 165/6. وينظر التحرير والتنوي�ر 190/18، 193. وقد اختار 
أبو السعود أن املراد هبذه اآلية عائشة الصديقة -وهو كذلك ما يفهم من كام الطاهر 
ابن عاش�ور - وذكر أبو الس�عود أنه إن كان املراد أمهات املؤمنني عامة فإن الصديقة 

تدخل دخوالً أوليًا . 
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عب�اس والضحاك وغريمه�ا- أو هي ومن كان عىل هذه الصفة من س�ائر 
املؤمنات��1، فإن اآلية نزلت يف ش�أهنا، فه�ي األصل فيها، وأول من يراد 

هبا، ورشف الوصف هبذه الصفات مراعى فيه حاهلا ريض اهلل عنها.

يق�ول اإلمام الطربي بع�د أن أورد األقوال الس�ابقة: » وأوىل هذه 
األق�وال يف ذل�ك عندي بالص�واب، قول من قال: نزل�ت هذه اآلية يف 
ش�أن عائشة، واحلكم هبا عاّم يف كّل من كان بالصفة التي وصفه اهلل هبا 

فيها «��2. 

د( ذكر العلامء حتت هذه اآلية وآية ﴿ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  
ې       ې  ى   ﴾ حكَم َمْن سـبنَّ السـيدة عائشـة ريض اهلل عنها، وغرها 

من أمهات املؤمنني:

1- يقول ابن كثري رمحه اهلل: » وقد أمجع العلامء رمحهم اهلل قاطبة عىل 
أن َمْن َس�بَّها بعد هذا ورماها بام رماها به بعد هذا الذي ُذكر يف هذه اآلية 
فإن�ه كافر؛ ألنه معاند للقرآن. ويف بقية أمه�ات املؤمنني قوالن: أصحهام 

أهنن كهي، واهلل أعلم «��3.

��1 تنظ�ر األق�وال يف تفس�ري الط�ربي 226/17-230، وتفس�ري ال�رازي 194/12، 
واجلام�ع ألح�كام الق�رآن 209/12، وابن كث�ري 32/6، وأيب الس�عود 165/6- 

166، وفتح القدير 17/4 .
��2 تفسري الطربي 230/17 .

��3 تفس�ري ابن كثر 32/6 . وقد اس�تنبط بعض العلامء من هذه اآلية أن من قذف إحدى 
زوجات النبي ملسو هيلع هللا ىلص فا توبة له .

الفصل اخلامس: في ظالل آيات الثناء على أفراد من الصحابة
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2- ويق�ول الطاه�ر بن عاش�ور رمح�ه اهلل يف ذلك: » فل�و تكلَّم أحٌد 
يف اإلف�ك بعد هذه اآلية معتقدًا وقوَع�ه فمقتىض الرشط أنه يكون كافرًا، 
وبذلك قال مالك . قال ابن العريب: قال هش�ام بن عامر: » س�معت مالكًا 
يقول: َمن َسبَّ أبا بكر وعمر ُأدِّب، وَمن َسبَّ عائشة ُقتل ألن اهلل يقول: 
﴿ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ې       ې  ى ﴾، فمن َسبَّ عائشة فقد 
خال�ف القرآن، وَمن خالف القرآن ُقتل« . يريد باملخالفة إنكار ما جاء به 
أها  القرآن نصًا، وهو يرى أن املراد بالعود ملثله يف قضية اإلفك، ألن اهلل برَّ
بنص�وص ال تقب�ل التأويل، وتواتر أهنا نزلت يف ش�أن عائش�ة. وذكر ابن 
الع�ريب عن الش�افعية أن ذلك ليس بكف�ر��1. وأما الس�بُّ بغري ذلك فهو 

مساٍو لسبِّ غريها من أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص « ��2.

��1 قل�ُت: ه�ذا النقل عن الش�افعية فيه غراب�ة إال أن يكون قواًل ش�اذًا لبعضهم، أو املراد 
مطلق س�بِّها ال نس�بة اإلفك الذي برأها اهلل تعاىل منه- كام هو مذهبهم يف عدم تكفري 
من س�ب مطلق الصحابة - فقد نقل ابن كثري - وهو ش�افعي - إمجاع العلامء عىل أن 

َمْن َسّب عائشة ورماها بام رماها به بعد هذا الذي ذكر يف هذه اآلية، فإّنه كافر .

وذك�ر الن�ووي يف روضة الطالب�ني �64/10 � يف كتاب ال�ردة يف األفعال واألقوال 
املوجبة للكفر نقًا عن املتويل قال: » ... أو نس�ب عائش�ة ريض اهلل عنها إىل الفاحشة 
أو ادعى النبوة بعد نبينا ملسو هيلع هللا ىلص ... فكل هذا كفر« . ونقل  اخلطيب الرشبيني  عن السبكي 
قال: » من قذف عائش�ة ريض اهلل تعاىل عنها فإنه كافر أي ألنه كذب عىل اهلل تعاىل «. 
� مغن�ي املحت�اج 346/4 �.  وق�ال الرمي يف هناية املحت�اج � 305/8 �: » وأّما من 
نكفره ببدعته كمن نس�ب عائش�ة للزنى أو نفى صحبة أبيها أو أنكر حدوث العامل أو 
حرش األجس�اد أو علمه تعاىل باملعدوم وباجلزئيات فا تقبل ش�هادته لكفره« . فهذه 

نصوص الشافعية يف تكفري من قذف عائشة ريض اهلل عنها بالزنا.
��2 التحرير والتنوير 182/18- 183 . وينظر أحكام القرآن البن العريب 366/3 .
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هــ( ومـن الفضائـل الثابتـة هلـا يف هـذه اآليـات أن اهلل وصفهـا هي 
وزوجـات النبـي ملسو هيلع هللا ىلص بــ ) الطيبـات(، وذلك يف قول�ه تعاىل: ﴿ۈ  
ۉې   ۉ   ۅ   ۅ   ۋۋ    ٴۇ   ۈ  

ې  ې   ې  ىى  ائ  ائ        ەئ  ەئ   ﴾.

وسواء كان معنى اآلية - كام قال أكثر املفرسين- أن اخلبيث من القول 
ال يلي�ق إال باخلبيث من الناس، والطي�ب ال يليق إال بالطيب من الناس. 
أو كان معناه�ا: أن اخلبي�ث من األفعال ال يليق إال باخلبيث من الناس... 
إل�خ، أو كام ق�ال البع�ض: اخلبيثات م�ن النس�اء للخبيثني م�ن الرجال، 
واخلبيثون من الرجال للخبيثات من النساء، والطيبات من النساء للطيبني 
م�ن الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من النس�اء��1. فإن مآل هذه 
اآلي�ة، وأظهَر ما تدل عليه هذه األقوال أن عائش�ة ريض اهلل عنها ال يليق 
هب�ا هذا الوصف ال�ذي ادَّعيتموه أهيا املنافقون ؛ ألهنا طيبة. وأن اهلل تعاىل 
 ب�ّرأ » رس�وله ملسو هيلع هللا ىلص من أن تكون أزواج�ه خبيث�ات ؛ ألن عصمته وكرامته 
عىل اهلل يأبى اهلل معها أن تكون أزواجه غري طيبات، فمكانة الرس�ول ملسو هيلع هللا ىلص 

كافية يف الداللة عىل براءة زوجه وطهارة أزواجه كلهن « ��2. 

��1 تنظر األقوال يف تفس�ري الطربي 232/17- 238، وتفس�ري املاوردي املسمى النكت 
والعيون 84/4- 85، 

��2 التحري�ر والتنوير 194/18. وقد اختار ابن عاش�ور أهن�ا تربئة النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن تكون له 
زوجات خبيثات. وتعريض باملنافقني الذين اختلقوا هذا اإلفك أهنم وزوجاهتم أوىل 

هبذا اإلفك .

 فائــدة: قال ابن كثري رمح�ه اهلل: » قال ابن عّباس وغري واح�د من السلف: ما زنت = 

الفصل اخلامس: في ظالل آيات الثناء على أفراد من الصحابة



في ظالل آيات الثناء على الصحابة النجباء 3��

1- يق�ول البغوي رمح�ه اهلل يف هذه اآلية: » واملعن�ى: أن اخلبيث من 

الق�ول ال يلي�ق إال باخلبيث م�ن الناس، والطيب ال يلي�ق إال بالطيب من 

الن�اس، فعائش�ة ال يليق هبا اخلبيثات من الق�ول ألهنا طيبة ريض اهلل عنها 

فيضاف إليها طيبات الكام من الثناء احلسن وما يليق هبا «��1. 

2- وق�ال اب�ن كثري بع�د أن ذكر هذا الق�ول: » فام نس�به أهل النفاق 

 إىل عائش�ة ه�م أوىل ب�ه، وه�ي أوىل بال�رباءة والنزاهة منهم؛ وهل�ذا قال: 

﴿  ې  ې   ې  ى   ﴾ «��2.

3- وق�ال اب�ن كثري بيان�ًا لداللة اآلية ع�ىل القول الثال�ث: » أي: ما 

كان اهلل ليجعل عائش�ة زوجة لرس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إال وهي طيبة؛ ألنه أطيب 

م�ن كل طّيب م�ن البرش، ولو كان�ت خبيثة ملا صلحت ل�ه، ال رشعًا وال 

قدرًا؛ وهلذا قال: ﴿ ې  ې   ې  ى ﴾ أي: هم ُبَعداء عام يقوله 

أهل اإلفك والعدوان « ��3.

ُه َلْيَس ِمْن َأْهِل�َك ﴾ أي الذين وعدُتك نجاهتم.  ، ق�ال: وقوله: ﴿ إِنَّ = ام�رأة نب�يٍّ َقَطُّ
وق�ول اب�ن عب�اس يف هذا ه�و احلق ال�ذي ال حميد عنه فإن اهلل س�بحانه أغ�ري من أن 
يمك�ن امرأة نبي من الفاحش�ة، وهل�ذا غضب اهلل عىل الذين رموا أم املؤمنني عائش�ة 
بن�ت الصديق زوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأنكر عىل املؤمنني الذين تكلموا هبذا وأش�اعوه ...«. 

�تفسري ابن كثري �326/4.
��1 تفسري البغوي 28/6 . 

��2 تفسري ابن كثري 34/6- 35 .
��3 تفسري ابن كثري 35/6 .
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4- ويرى اآللويس أن هذه اآلية يدخل فيها أيضًا آل بيته ريض اهلل 
عنهم رجاالً ونس�اء، فبعد أن بنّي داللة اآلية عىل فضل عائش�ة - قال: 
َ اتس�اع  » تب�ني كون الصديقة ريض اهلل عنها من أطيب الطيبات«. وبنيَّ
داللتها - قال: » عىل أن اإلش�ارة إىل أهل البيت النبوي رجاالً ونس�اًء، 
ويدخ�ل يف ذلك الصديقة ريض اهلل تع�اىل عنها دخوالً أّوليًا...«��1. ثم 
ب�ني بقية األق�وال. قلت: وهذا كام متجه، يتس�ع له عم�وم لفظ اآلية 

الكريمة، واهلل أعلم .

و( يدخل يف هذا الوصف السـابق صفـوان بن املعطل ريض اهلل عنه، 
والـذي اهتمـه املنافقون زورًا يف هذه احلادثة، ألن اهلل تعاىل قال: ﴿ ې  
ې   ې  ى﴾ ، وصف�وان م�ن أولئك املربئني، وق�د قال فيه النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص يف حدي�ث اإلفك: » ولقد ذكروًا رجاًل ما علمت عليه إال خرًا « ��2. 

ويف رواية قال: » واهلل ما علمت عليه من سوء قط « ��3. 

ديقـة ريض اهلل عنها يف هذه اآليـات باملغفرة  ز- وعـد اهلل تعـاىل الصِّ
واجلنة: 

وذل�ك يف قوله تعاىل ﴿ ې  ې   ې  ىى  ائ  ائ        ەئ  
ەئ ﴾.

��1 روح املعاين 131/18 . 
��2 صحيح البخاري 1517/4، رقم 3910. ومسلم 2134/4، رقم 2770 .
��3 صحيح البخاري 1780/4، رقم 4479، ومسلم 2138/4، رقم 2770 .
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قال ابن كثري: » ﴿ ائ  ائ ﴾ أي: بسبب ما قيل فيهم من الكذب، 
﴿ ەئ  ەئ﴾ أي: عن�د اهلل يف جن�ات النعيم. وفيه وعٌد بأن تكون 

زوجة النبّي ملسو هيلع هللا ىلص يف اجلنة«��1. 

وق�ال اآللويس رمح�ه اهلل: » ﴿ ەئ  ەئ ﴾ هو اجلنة -كام قاله 
أكث�ر املفرسي�ن��2- ويش�هد له قوله تعاىل يف س�ورة األح�زاب يف أمهات 
املؤمنني: ﴿  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ﴾ ]األحزاب: 31[ فإن املراد به ثمت 

اجلنة بقرينة �َأْعَتْدَنا� والقرآن يفرس بعضه بعضًا «��3.

ه نفسـه يف  ح( ومـن دالالت الفضـل وعلو املنزلة: أن اهلل سـبحانه َنزنَّ
معرض الدفاع عنها، وعن عرض رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص تعجبًا من ذلك اإلفك، 

وتنزهيًا عنه:

وذل�ك يف قول�ه تع�اىل: ﴿ ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  
ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    ﴾. وتنزيه اهلل تعاىل يكون عند نس�بة نقص 
إليه س�بحانه كقول�ه تع�اىل: ﴿  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ ﴾ ]البقرة: 
م نس�بة ذلك إليه تعظياًم له س�بحانه، ويكون التس�بيح  116[ أو لدفع توهُّ

أيضًا » عند رؤية كل أمر عجيب من صنائعه، فُكثر حتى اس�تعمل يف كل 
متعجب منه «��4.  

��1 تفسري ابن كثري 35/6 .
��2 ينظر تفرس الطربي 239/17، والبغوي 29/6، وفتح القدير 18/4 .

��3 روح املعاين 131/18- 132 . 
��4 غرائب القرآن ورغائب الفرقان 78/7 .
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واملقصـود من التسـبيح هنا: » املبالغة يف إن�كار اليشء والتعجب من 
وقوع�ه «��1، أو » تنزي�ه اهلل من أن تكون زوجة نبينا الذي هو أحب خلقه 

إليه فاجرة « ��2. حاشاها.  

قال ابن كثري رمحه اهلل: »﴿ ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ ﴾ أي: س�بحان 
اهلل أن يقال هذا الكام عىل زوجة نبيه ورسوله وحليلة خليله «��3.

ط( وقد جاء الدفاع عنها أشدنَّ ما يكون الدفاع: 

1- فقد سمى اهلل تعاىل هذا األمر الذي ُنسب إىل السيدة عائشة إفكًا، 
واإلفك أش�دُّ الكذب، يقول الزخمرشي وغ�ريه: » واإلفك أبلغ ما يكون 
من الكذب واالفرتاء، وقيل هو البهتان، وهو األمر الذي ال تشعر به حتى 

يفجأك «��4 .

2- ويف تسمية اهلل تعاىل له � إفكًا � بياٌن بأّن ادعاءهم جاء عىل عكس 
وجهه، فبدل أن تتهم كان ينبغي أن متدح، إذ اإلفك، كام يقول الش�وكاين 
وغ�ريه: » مأخوذ من أفك اليشء إذا قلبه عن وجهه، فاإلفك هو احلديث 
املقل�وب... وإن�ام وصفه اهلل بأنه إفك ؛ ألّن املع�روف من حاهلا ريض اهلل 
عنه�ا خاف ذلك. ق�ال الواحدي: ومعنى القل�ب يف هذا احلديث الذي 

��1 التحرير والتنوير 181/18 .
��2 غرائب القرآن ورغائب الفرقان 78/18 .

��3 تفسري ابن كثري 29/6 .
��4 الكشاف 217/3، ومفاتيح الغيب 173/12، وينظر فتح القدير 12/4 .
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جاء به أولئك النفر أن عائشة ريض اهلل عنها كانت تستحق الثناَء بام كانت 
علي�ه من احلصانِة ورشِف النس�ب والس�بِب، ال الق�ذف، فالذين رموها 

بالسوء قلبوا األمر عن وجهه، فهو إفٌك قبيٌح، وكذب ظاهر«��1 . 

3- وسّماه اهلل تعاىل � هبتانًا عظياًم � يف قوله تعاىل: ﴿ ۓ  ۓ  ڭ   
ڭ     ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ ﴾. » والبهتان اخلرب 

الكاذب الذي يبهت السامع ؛ ألنه ال شبهة فيه «��2.

يقول الطاهر بن عاش�ور: » أي: بالٌِغ يف كنه البهتان مبلغًا قويًا. وإنام 
كان عظياًم ألنه مشتمل عىل منكرات كثرية وهي: الكذب، وكون الكذب 
يطعن يف سامة العرض، وكونه يسبب إحنًا عظيمة بني املفرتين واملفرتى 
عليه�م ب�دون عذر، وكون املف�رتى عليهم من ِخرية الن�اس وانتامئهم إىل 
أخ�ري الناس م�ن أزواج وآباء وقرابات، وأعظُم م�ن ذلك أنه اجرتاء عىل 

مقام النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ومقام أم املؤمنني ريض اهلل عنها «��3 .

�َد اهلل تعاىل من تكل�م هبذا اإلفك من املؤمنني، باإلثم بقدر  4- وتوعَّ
ما خاض فيه وأشاعه، وكانوا ثاثًة ؛ رجلني وامرأة.

5- وتوّع�د اهلل تع�اىل َمْن ت�وىّل ِكَبر هذا األم�ر، أي معظمه بالعذاب 

��1 فت�ح القدي�ر 12/4، ونحوه يف تفس�ري البغوي 22/6، ومفاتي�ح الغيب 173/12، 
واخلازن 61/5 .

��2 التحرير والتنوير 181/18 .

��3 التحرير والتنوير 181/18 .



�03

األليم، حيث ق�ال: ﴿ ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ﴾. والصحيح 
أنه عبد اهلل بن أيب بن سلول رأس املنافقني��1. 

6- وأك�د اهلل توبيخه لعصبة اإلفك من املؤمنني -وهم الثاثة الذين 
 مل يظنوا خريًا- وأكد تقريعهم مبالغة يف معاتبتهم وتأديبهم يف قوله تعاىل: 
﴿ ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ﴾ 
وذل�ك أن�ه كان ينبغ�ي حني س�معوه أن يقيس�وا ذلك عىل أنفس�هم، فإذا 
كان ينبغي للمؤمنني حني س�معوا مقالة أهل اإلفك أن يقيس�وا ذلك عىل 

أنفسهم، فإن كان يبعد فيهم، فهو يف أم املؤمنني أبعد��2 .  

وقد روى الطربي بس�نده عن حممد بن إس�حاق بن يس�ار، عن أبيه، 
ع�ن بعض رج�ال بني النج�ار أن أبا أي�وب خالد بن زي�د ]األنصاري[، 
قالت له امرأته أّم أيوب: أما تس�مْع ما يقول الناس يف عائش�ة؟ قال: بىل، 
وذل�ك الكذُب، أكن�ِت فاعلة ذلك يا أّم أيوب؟ قال�ت: ال واهلل، ما كنت 
ألفعل�ه، قال: فعائش�ة واهلل خري منك. قال: فلام ن�زل القرآن، ذكر اهلل من 

ق�ال يف الفاحش�ة م�ا قال م�ن أه�ل اإلف�ك:﴿  ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ ﴾ وذل�ك حس�ان وأصحاب�ه الذي�ن قالوا ما قال�وا. ثم ق�ال - ]أي 
 اب�ن إس�حاق[: ﴿ ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ ﴾... اآلي�ة: أي ك�ام ق�ال 

أبو أيوب وصاحبته��3.

��1 ينظر اجلامع ألحكام القرآن 200/12، وفتح القدير 12/4 .
��2 ينظر فتح القدير 12/4، والتحرير والتنوير 172/18، 173 .

��3 تفسري الطربي212/17، ورواه ابن راهويه يف مسنده بنحوه 979/3، رقم 1698، 
عن غري ابن إسحاق، وليس فيه قوله .
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7- ووبَّخ اهلل تعاىل من جاء باإلفك بتوبيخات أخرى، وهي أنه اختلقه 
من عند نفسه، ألنه مل يأت بدليل عىل ذلك، فلم يستند إىل مشاهدته ملا أخرب 
عنه، وال إىل ش�هادة من ش�اهدوه ممن تقبل شهادة مثلهم، ثم وصفهم اهلل 
تع�اىل بقول�ه: ﴿ ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ ﴾ هك�ذا بصيغ�ة احل�رص 
للمبالغة يف التشنيع عليهم، فكأن كذهبم لقوته وشناعته اليعد غريهم من 

الكاذبني كاذبًا، فكأهنم انحرصت فيهم ماهية املوصوفني بالكذب��1.

8- ووبَّ�خ اهلل هؤالء الذين تلقوا هذا اإلفك وبادروا باإلخبار به با 
تروٍّ وال تريث��2، يف قوله تعاىل: ﴿ ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ     ۀ  
ۀ  ہ  ہ  ہ ﴾ وزاد يف توبيخهم بقوله: ﴿    ہ     ھ  ھ   ھ  ھ  

ے﴾. وهكذا توبيخ بعد توبيخ وتقريع بعد تقريع .

9- وعات�ب اهلل تع�اىل املؤمنني الذين س�معوا ذلك فل�م يكذبوه، يف 
قول�ه تع�اىل: ﴿ ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ﴾. يق�ول 
الش�وكاين رمحه اهلل: » أي: ها إذ س�معتم حديث اإلف�ك قلتم - تكذيبًا 
للخائض�ني في�ه املفرتي�ن له -: م�ا ينبغي لن�ا أن نتكلم هب�ذا احلديث وال 

يص�در ذل�ك منّا بوجٍه من الوج�وه «��3، وتقول�وا: ﴿ ۈ  ۈ  ٴۇ  

ۋ﴾.  

��1 التحرير والتنوير 175/18- 176، بترصف .
��2 السابق 178/18 .

��3 فتح القدير 14/4 . 
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10- ووع�ظ اهلل املؤمن�ني الذين خاض�وا يف هذا اإلف�ك أن يعودوا 
مه عليهم، يف قوله تعاىل:﴿ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ملثله أبدًا، وحرَّ

  ې       ې ى﴾، ف�إن اإلي�امن يقتيض عدم الوق�وع يف مثله، ﴿   ائ  ائ  
ەئ  ەئ﴾ لتعمل�وا هب�ا - بأوامره�ا ونواهيه�ا - وتتأدبوا ب�آداب اهلل 

وتنزجروا عن الوقوع يف حمارمه��1 . 

د اهلل س�بحانه القاذف�ني، وم�ن أراد  11- وبع�د ه�ذا الوع�ظ ه�دَّ
 أن يتس�امع الن�اس بعي�وب املؤمن�ني وذنوهبم، بالع�ذاب األلي�م، فقال: 

ی   ی    ی   ی   ىئ   ىئ    ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ     ﴿ۆئ  
جئ    ﴾ أي بإقام�ة احل�دود، ﴿ حئ ﴾ أي بع�ذاب النار .﴿ ىئ  يئ    

جب    حب    خب﴾��2. 

12- وأع�اد اهلل امتنان�ه عليه�م، بأنه ت�رك معاجلته�م بالعذاب مع 
اس�تحقاقهم ل�ه للتنبيه ع�ىل ِعَظِم اجلَري�رة��3، وذلك ألن�ه رؤوف رحيم 
فقال:﴿ ىب   يب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث ﴾. وأعاد 
َ هل�م، وبالتوفيق للتوبة املاحصة  االمتن�ان مرة أخرى، ولكنه امتنان بام بنيَّ

للذن�وب، ورْشِع احلدود املكفرة هلا، فقال:﴿ ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ ﴾��4.

��1 السابق بترصف يسري .
��2 السابق بترصف .

��3 تفسري أيب السعود 164/6 .
��4 ينظر السابق .
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وبعــد: فكلُّ هذا جاء يف س�ياق تربئة الس�يدة عائش�ة ريض اهلل عنها، 
والدف�اع عن عرض رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: تكذي�ٌب ملن ج�اؤوا باإلفك، وفضٌح 
هل�م بأهنم ما ج�اؤوا إال باإلفك، وتش�نيٌع، وتوبيٌخ بعد توب�خ، وتقريٌع بعد 
ٌد بالعذاب، ووع�ٌظ، وعتاٌب، وهتديٌد، وامتناٌن بعدم املؤاخذة  تقريع، وتوعُّ
مع االس�تحقاق، وطلُب توب�ٍة، وهنٌي عن اتباع خطوات الش�يطان، وتوعٌد 
للرامني بالفاحش�ة كذبًا باللعن يف الدنيا واآلخرة، والعذاب العظيم، وهذه 
ألواٌن عظيمة من الدفاع والتأديب ال جتدها عىل هذا النحو يف آيات أخرى.

كلمة جامعة لإلمام الزخمرشي:

ْيَت  يقول اإلمام الزخمرشي يف نصٍّ جامع لكل هذه األلوان: » ولو فلَّ
القرآَن كله وفتَّشت عام أوعد به ِمن الُعصاِة مل تر اهللَ تعاىل قد غلَّظ يف يشء 
تغليظه يف إفك عائش�ة رض�وان اهلل عليها، وال أنزل م�ن اآليات القوارع 
املشحونة بالوعيد الش�ديد، والعتاب البليغ، والزجر العنيف، واستعظاِم 
ما ركب من ذلك، واس�تفظاع ما أقدم عليه، ما أنزل فيه عىل طرق خمتلفة 
وأساليب مفتنة. كلُّ واحد منها كاٍف يف بابه، ولو مل ينزل إالّ هذه الثاث 
دهم  لكف�ى هب�ا��1، حيث جعل القذف�ة ملعونني يف الدارين مجيع�ًا، وتوعَّ
بالع�ذاب العظي�م يف اآلخ�رة، وب�أن ألس�نتهم وأيدهيم وأرجلهم تش�هد 
عليه�م بام أفك�وا وهبتوا، وأنه يوفيه�م جزاءهم احل�ق الواجب الذي هم 
أهل�ه، حت�ى يعلموا عند ذلك ﴿   ڭ   ڭ  ۇ  ۇ     ۆ ﴾، فأوجز يف ذلك 

��1 أي اآليات رقم 23- 25 من سورة النور .
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وأش�بع، وفّص�ل وأمجل، وأّك�َد وكّرر، وجاء بام مل يق�ع يف وعيد املرشكني 

َعَب�َدِة األوث�ان إالّ ما ه�و دونه يف الفظاع�ة، وما ذاك إال ألم�ر، وعن ابن 

عباس ريض اهلل عنهام: أنه كان بالبرصة يوم عرفة، وكان ُيسأل عن تفسري 

الق�رآن، حتى س�ئل عن هذه اآليات فق�ال: » َمْن أذنب ذنب�ًا ثم تاب منه 

قبلت توبته، إالّ من خاض يف أمر عائشة «، وهذه منه مبالغة وتعظيم ألمر 

اإلفك «��1.

وأخرًا: فهذه اآليات كام أن فيها من الغرة عىل عرض رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

ومن علو مقامه ما فيها، وعلو مقام عائشة عند اهلل تعاىل، ففيها كذلك جٌر 

خلاطر الصديق ريض اهلل عنه: 

يق�ول اآلل�ويس رمح�ه اهلل: » إن ال�ذي أراه أن إنزال ه�ذه اآليات يف 

أمره�ا ملزيد االعتناء بش�أن الرس�ول عليه الصاة والس�ام، وجلرب قلب 

صاحب�ه الصدي�ق ريض اهلل تعاىل عن�ه وكذا قلب زوجت�ه أم رومان، فقد 

 اعرتامه�ا م�ن ذل�ك اإلفك م�ا اهلل تعاىل أعل�م ب�ه. وملزيد انقطاع عائش�ة 

ريض اهلل تعاىل عنها إليه عز وجل مع فضلها وطهارهتا يف نفسها« ��2.

فهذا بعض ما ذكره العلامء يف هذه اآليات من دالالت تبني علو مقامه 

ملسو هيلع هللا ىلص ورشف عرض�ه، ورشف الصديق�ة ريض اهلل عنه�ا، وعل�و مقام أهل 

��1 الكشاف 223/3 .
��2 روح املعاين 132/18 .

الفصل اخلامس: في ظالل آيات الثناء على أفراد من الصحابة



في ظالل آيات الثناء على الصحابة النجباء �0�

بيته ملسو هيلع هللا ىلص، رزقنا اهلل تعاىل حمبتهم، واألدب معهم، وش�فاعتهم، وحرشنا يف 
ركاهب�م ﴿  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ  ﴾ ]الش�عراء: 

.]89 -88

  

ثانيًا: اإلشارة إىل أنها أهل للنيب ملسو هيلع هللا ىلص:

ی   ی   ىئ   ىئ       ىئ   ېئ   ېئ    ﴿ تعـاىل:  اهلل  يقـول 
یی  جئ  حئ  مئ﴾ ]آل عمران: 121[.

ه�ذه اآلي�ة واردة يف خ�روج النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص إىل غ�زوة أح�د، وه�ي أول 
 اآلي�ات الواردة يف ش�أن ه�ذه الغزوة، وق�د ذكر مجه�ور العلامء-كام قال 
أبو حيان وغريه - أن املراد ب� � أهلك� يف هذه اآلية بيت الس�يدة عائش�ة 
ريض اهلل عنه�ا، وأنه من العام املراد به اخلاص��1. وهذا مروي عن جماهد 
والكلب�ي والواق�دي��2، وذكره مجع م�ن املفرسين كالقرطب�ي وغريه��3 . 
يقول ابن اجلوزي رمحه اهلل: » وذلك أنه خرج يوم أحد من بيت عائشة إىل 

ُأحٍد، فجعل َيُصفُّ أصحاَبه للقتال « ��4.

��1 البحر املحيط 55/3، والوسيط للواحدي، وقال: » قال املفرسون: ...«
��2 ينظر تفسري البغوي 96/2 .

��3 ينظر تفسري القرطبي 184/4، وتفسري البيضاوي والنسفي وغريمها . 
��4 زاد املسري 449/1 . 
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داللة اآلية عىل فضل السيدة عائشة ريض اهلل عنها: 

يف هذه اآلية منقبتان عظيمتان للسيدة عائشة ريض اهلل عنها، ففيها: 

1- إشارة قوية إىل أن السيدة عائشة من أهله ملسو هيلع هللا ىلص ، وما يستتبع ذلك من 

مجيل الصفات ملن هو أهله ملسو هيلع هللا ىلص، وكامل أهليتها لاتصاف هبذا الوصف.

2- وفيها التنويه بش�أهنا خاصة، وهو مستفاد من خصوص اإلشارة 

ر اهلل تعاىل نبيَّه ملسو هيلع هللا ىلص في�ه بغري ذلك، فهذه  إليه�ا يف مق�ام كان يمك�ن أن ُيذكِّ

فضيلة أخرى متفرعة عن السابقة . 

يقول اخلازن يف تفسريه: » قوله تعاىل: ﴿ ېئ  ېئ  ىئ  ىئ ﴾ أي: 

واذكر إذ غدوت من أهلك، يعني منزل عائشة، ففيه َمنَْقَبٌة عظيمٌة لعائشة 

ريض اهلل عنها لقوله ﴿ ىئ  ىئ ﴾ فنَصَّ اهلل تعاىل عىل أهنا من أهله «��1.

 ومما يستتبع الوصف بكون السيدة عائشة من أهله من مجيل الصفات

- وهو منسحب عىل مجيع زوجاته ملسو هيلع هللا ىلص أيضًا - ما ذكره الرازي رمحه اهلل إذ 

يقول: » يروى أنه عليه السام غدا من منزل عائشة ريض اهلل عنها فمشى 

ع�ىل رجليه إىل ُأح�د، وهذا قول جماه�د والواقدي، فدلَّ ه�ذا النصُّ عىل 

أن عائش�ة ريض اهلل عنها كانت أهًا للنبي ملسو هيلع هللا ىلص، وقال تعاىل: ﴿  ۅ  

ۅ  ۉ  ۉ  ﴾ ف�دل ه�ذا النّصُّ عىل أهنا مطه�رة مربأٌة عن 

��1 تفسري اخلازن 412/1 .

الفصل اخلامس: في ظالل آيات الثناء على أفراد من الصحابة
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كل قبيح، أال ترى أن ولد نوح ملا كان كافرًا قال: ﴿  ٻ       ٻ  ٻ  پ﴾ 
]هود: 46[، وكذلك امرأة لوط« ��1.

فهذه بعض مناقبها التي أشار إليها الكتاب العزيز يف هذه اآلية الكريمة.

  

ثالثًا: بركتها رضي اهلل عنها وتعدد فضائلها: 

يقـول تعاىل: ﴿  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   
ٺ   ٺ   ٺ       ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ  
ٺٿ  ٿ  ٿ                 ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ           ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   
چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  
ک   ک   ڑ   ڑ   ژ     ژ   ڈ   ڈ   ڎ  

ک   ﴾ ]املائدة: 6[.

رشع اهلل تعاىل للمؤمنني يف هذه اآلية التيمم بدالً من الوضوء والغسل 
حني ال جيدون املاء أو ال يقدرون عىل استعامله ختفيفًا عليهم وتيسريًا ألمر 
دينهم، وكان ذلك بس�بب حادثة ارتبطت بالس�يدة عائشة ريض اهلل تعاىل 

عنها، فهذا التخفيف من اهلل تعاىل من بركاهتا كام جاء يف الصحيح . 

��1 تفسري الرازي 226/4 .
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وق�د قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف بركتها وتع�دد فضائلها: » َكُمَل��1 من الرجال 
كثٌر، ومل يكمل من النساء إال آسيُة امرأُة فرعون، ومريُم بنت عمران، وإننَّ 

فضَل عائشة عىل النساء��2 كفضل الثريد عىل سائر الطعام «��3.

يق�ول املن�اوي رمح�ه اهلل: » �كفضل الثريد� - بفت�ح املثلثة - أن يثرد 
اخلبز بمرق اللحم، وقد يكون معه حلم �عىل سائر الطعام� من جنسه با 
ثريد، ملا يف الثريد من نفعه، وسهولة مساغه، وتيرس تناوله، وبلوغ الكفاية 
منه برسعة، واللذة والقوة، وقلة املؤونة يف املضغ، فُش�بَِّهْت به ملا ُأعطيْت 
هن، ورزانة الرأي، ورصانة  من ُحسن اخلُُلق، وُعُذوبِة املنطق، وجودة الذِّ

العقل، والتََّحبُِّب إىل الَبْعل، وغري ذلك «��4.  

��1 »وامل�راد بالك�امل هن�ا التناه�ي يف الفضائل وال�رب والتقوى وحس�ن اخلصال«. فيض 
القدير 66/5 .

��2 يق�ول احلاف�ظ اب�ن حجر: » قوله: وفضل عائش�ة .. إلخ ال يس�تلزم ثب�وت األفضلية 
املطلقة، وقد أشار ابن حبان إىل أن أفضليتها التي يدل عليها هذا احلديث وغريه مقيدة 
بنس�اء النبي ملسو هيلع هللا ىلص، حتى ال يدخل فيها مثُل فاطمَة عليها الس�ام مجعًا بني هذا احلديث 
وبني حديث: » أفضل نساء أهل اجلنة خدجية وفاطمة « احلديث، وقد أخرجه احلاكم 
هبذا اللفظ من حديث ابن عباس، وسيأيت يف مناقب خدجية من حديث عي مرفوعًا: 
» خر نسـائها خدجية «. � فتح الباري 107/7 � . واملراد بنس�ائها أي نس�اء الدنيا يف 

زماهنا، واهلل أعلم . 
وهو احلديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن عي ريض اهلل عنه قال: سمعت رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص يقول: » خر نسـائها مريم بنت عمران، وخر نسائها خدجية بنت خويلد «. صحيح 

البخاري 1265/3، رقم 3249، وصحيح مسلم 1886/4، رقم 2430.
��3 متفق عليه، أخرجه البخاري 1252/3، رقم 3230، ومسلم 1887/4، رقم 2431 .

��4 فيض القدير 585/2 .

الفصل اخلامس: في ظالل آيات الثناء على أفراد من الصحابة
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ما جاء يف سبب نزول هذه اآلية مما يبني بركة السيدة عائشة ريض اهلل 
عنها: 

1- أخرج البخاري ومسلم عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن 
عائشة زوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص قالت: » خرجنا مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف بعض أسفاره 
حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات اجليش انقطع ِعْقٌد يل، فأقام رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
عىل التامس�ه، وأقام الناُس معه وليسوا عىل ماء، فأتى الناُس إىل أيب بكر 
الصدي�ق فقال�وا: أال ترى ما صنعت عائش�ة ؟ أقامت برس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
والناِس، وليس�وا عىل ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورس�ول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص واض�ٌع رأَس�ُه ع�ىل فخذي ق�د نام، فقال: حبْس�ِت رس�وَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
 والن�اَس، وليس�وا عىل م�اء وليس معهم م�اء، فقالت عائش�ة: فعاتبني 
 أب�و بك�ر وقال ما ش�اء اهلل أن يق�ول، وجعل يطعنني بي�ده يف خارصيت 
ِك إال مكاُن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل فخ�ذي، فقام  ف�ا يمنعن�ي م�ن التح�رُّ
ِم��1 فتيموا،  رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حني أصبح عىل غري ماء، فأنزل اهللُ آيَة التَّيمُّ
فقال ُأَس�ْيُد بُن احلَُضري: ما هي ب�أول بركتكم يا آل أيب بكر، قال: فبَعْثنا 

البعرَي الذي كنُت عليه فأصْبنا الِعْقَد حتته « ��2. 

��1 يق�ول احلاف�ظ اب�ن حجر رمحه اهلل: » امل�راد هبا آية املائ�دة بغري تردد لرواي�ة عمرو بن 
احلارث إذ رصح فيها بقوله فنزلت: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴾ 

اآلي�ة « . � فتح الباري 434/1 �.
��2 صحيح البخاري 127/1، رقم 327، وغريه، ومس�لم 279/1، برقم 367. وهذا 

لفظ البخاري .
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2- وروى أمح�د وغريه عن ابن عباس أنه قال للس�يدة عائش�ة، وقد 

دخ�ل يزوره�ا يف م�رض موهتا يبرشه�ا: » أبرشي يا أم املؤمن�ني فواهلل ما 

بين�ك وب�ني أن يذه�ب عن�ك كلُّ أذى وَنَص�ٍب، أو قال: َوَص�ٍب وتلقي 

األحب�ة حمم�دًا وحزبه، أو ق�ال: أصحابه إال أن تفارق روُحِك جس�َدك، 

 فقال�ت: وأيض�ًا. فق�ال اب�ن عب�اس: كنِت أح�بَّ أزواج رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

إلي�ه ... وس�قطت قادُتِك باألبواء فاحتبس النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص يف املنِزل والناُس 

معه يف ابتغائها أو قال: يف طلبها، حتى أصبح القوم عىل غري ماء فأنزل اهلل 

ع�ز وج�ل: ﴿ چ  چ  چ    ﴾ ... اآلي�ة، ف�كان يف ذل�ك رخصة 

للناس عامة يف سببك، فواهلل إنك ملباركة. فقالت: دعني يا ابن عباس من 

هذا، فواهلل لوددت أين كنت نسيًا منسيًا «��1. 

 3- وروى البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ريض اهلل 

عنها: » أهنا اس�تعارت من أس�امء ِقادًة فهلكت��2 فبعث رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

رج�ًا فوجدها فأدركتهم الصاة وليس معهم ماء فصلوا، فش�كوا ذلك 

إىل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فأنزل اهلل آية التيمم، فقال ُأَس�ْيُد بن ُحضري لعائش�ة: 

ج�زاك اهلل خ�ريًا، فواهلل ما ن�زل بك أم�ر تكرهينه إال جع�ل اهلل ذلَك لِك 

وللمسلمني فيه خريًا « ��3. 

��1 مسند أمحد 349/1 .
��2 أي ضاعت .

��3 صحيح البخاري 128/1، رقم 329.

الفصل اخلامس: في ظالل آيات الثناء على أفراد من الصحابة
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يقول احلافظ ابن حجر رمحه اهلل يف قول أسيد بن حضري �ما هي بأولِّ 

بَركتِكم يا آل أيب بكر � : قوله:  � ما هي بأولِّ بركتِكم� أي: بل هي مسبوقة 

بغريها من الربكات، واملراد بآل أيب بكر: نفس�ه وأهله وأتباعه، وفيه دليل 

عىل فضل عائشة وأبيها وتكرار الربكة منهام، ويف رواية عمرو بن احلارث: 

 لق�د ب�ارك اهلل للناس فيكم. ويف تفس�ري إس�حاق البس�تي م�ن طريق ابن 

أيب ُمَليك�ة عنه�ا أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال هلا: » ما كان أعظم بركة قالدتك «. ويف 

رواية هشام بن عروة اآلتية يف الباب الذي يليه: » فواهلل ما َنَزل بِك من أمر 

 َتْكرهينه إال جعل اهلل للمسـلمني فيه خـرًا «. ويف النكاح من هذا الوجه: 

» إال جعل اهلل لِك منه خمرجًا، وجعل للمسلمني فيه بركًة «��1. 

  

��1 فتح الباري 434/1 .



�1�

ما جاء يف فضل

أم املؤمنني زينب بنت َجحش

رضي اهلل عنها

1- يقول اهلل عز وجل: 

ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ﴿ڤ  

ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ  
ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ    ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ   ڇ  
ڱ   ڱ   ڳ   ڳڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ  ک  ک   ک  

ڱ ﴾ ]األحزاب: 37[.

2- ويقول تعاىل:

﴿   ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  
ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ﴾ 

]األحزاب: 36[.

الفصل اخلامس: في ظالل آيات الثناء على أفراد من الصحابة
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أواًل: الكالم على اآلية األوىل :

يف هذه اآلية األوىل َمنَْقَبٌة عظيمة، وفضيلٌة كبريٌة ألم املؤمنني الس�يدة 

زينب بنت َجحش بن ِرئاب األََسدية ريض اهلل تعاىل عنها، وهي ابنُة عمة 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ��1.

وهذه امَلنْقبة هي أن اهلل تعاىل اختارها لرسوله ملسو هيلع هللا ىلص وزوجها إياه بنص 

القرآن، وهي منقبة تفردت هبا الس�يدة زينب بنت جحش ريض اهلل تعاىل 

 عنه�ا، واهلل تع�اىل ال خيتار لنبيه إال طيبًا بل أطي�ب الطيب، كام قال تعاىل: 

﴿  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ﴾ ]النور: 26[.

يق�ول اإلم�ام الذهبي: » زّوجها اهلل تع�اىل بنبيه بنَ�صِّ كتابه، با ويلٍّ 

وال ش�اهٍد، فكان�ت تفخر بذلك عىل أمهات املؤمن�ني، وتقول: زّوَجكن 

أهاليكن، وزوجني اهلل من فوق عرشه«��2 .

وقد أخرج البخاري عن أنس ريض اهلل تعاىل عنه قال: » كانت زينب 

َجكن أهاليكن، وزوجني اهلل تعاىل  تفخ�ر عىل أزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص تق�ول: زوَّ

من فوق سبع ساموات «��3.

��1 تنظر ترمجتها يف سري أعام النباء 211/2، وما بعدها .
��2 سري أعام النباء 211/2 .

��3 صحيح البخاري 2699/6، رقم 6984 .
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ثانيًا: الكالم على اآلية الثانية: 

يق�ول تع�اىل: ﴿  ٱ  ٻ ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  

 ﴾ ٹ  ٹ      ٹ   ٹ     ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   
]األحزاب: 36[.

ه�ذه اآلي�ة - كام روي عن ابن عباس وقتادة وجماهد- نزلت يف قصة 

ِخطبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص السيدَة زينب بنت حجش ريض اهلل تعاىل عنها ملواله زيد 

ابن حارثة ريض اهلل تعاىل عنه��1.

ويف هذه اآلية منقبة عظيمة للسيدة زينب: وهي أن اهلل تعاىل شهد هلا 

بتحققها باإليامن.

ما جاء يف سبب نزول هذه اآلية:

جاء يف سبب نزول هذه اآلية ما يدل عىل أن املراد باملؤمنة هنا السيدة 
زين�ب بن�ت جح�ش ريض اهلل تعاىل عنه�ا، وإن كان اللفظ عامًا يش�ملها 

ويشمل كلَّ مؤمنة: 

1- أخ�رج الط�ربي بس�نده عن اب�ن هليعة، ع�ن ابن َأيب عم�رة، عن 
عكرمة، عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال: » خطب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص زينب 

��1 ينظر تفسري القرطبي 186/14 .

الفصل اخلامس: في ظالل آيات الثناء على أفراد من الصحابة
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بن�ت جحش لزيد بن حارثة، فاس�تنكَفْت منه وقالت: أنا خري منه حس�بًا 

ة - فأنزل اهلل: ﴿ ٱ  ٻ ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ   - وكانت امرأة فيها ِحدَّ

پ  پ  ڀ   ... ﴾ اآلية كلها «.

2- وروى الطربي والطرباين بس�ندمها عن قتادة يف قوله: ﴿ ٱ  ٻ 

ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ﴾ 
ق�ال: » نزل�ت هذه اآلية يف زينب بنت جحش، وكانت بنت عمة رس�ول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فخطبها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فرضيت ورأت أنه خيطبها عىل نفسه، فلام 

علمت أنه خيطبها عىل زيد بن حارثة أبت وأنكرت، فأنزل اهلل: ﴿ ٱ  ٻ 

ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ﴾. 
قال: فتابعته بعد ذلك ورضيت«��1.

ويف رواية أخرى عن ابن عباس: » قالت: قد رضيَته يل يا  رسول اهلل 

َمنكًح�ا؟ ق�ال: » نعـم «، قال�ت: إذن ال أع�ي رس�ول اهلل، ق�د أنكحته 

نفيس «��2.

��1 تفس�ري الط�ربي 112/19، واملعجم الكبري 45/24، 46، رق�م 123، 124، وقال 
اهليثمي: » رواه الطرباين بأس�انيد ورجال بعضها رج�ال الصحيح «. � جممع الزوائد 

�208/7 فهذا مرسل صحيح شاهد حلديث ابن عباس السابق.  
��2 تفسري الطربي 112/19، وذكره ابن كثري يف تفسريه 421/6، وهي من رواية العويف.
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 بعض فضائل السيدة زينب بنت جحش ريض اهلل تعاىل عنها: 

كانت الس�يدة زينب ريض اهلل تعاىل عنها، ِمن س�ادات النس�اء، دينًا 
وورع�ًا وجودًا ومعروفًا، وكانت مفزعًا لليتامى واألرامل، عابدًة، صناَع 
الي�د تعم�ل بيده�ا وتتص�دق به يف س�بيل اهلل. وكان�ت ممن أس�لموا أول 

اإلسام، ومن املهاجرات يف سبيل اهلل��1.

ومن مناقبها ما رواه مس�لم عن الس�يدة عائشة ريض اهلل عنها قالت: 
ين من زينب ريض اهلل عنها، وأتقى هلل، وأصدق  » ومل أَر امرأًة خريًا يف الدِّ
حديثًا، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة، وأش�ّد ابتذاالً لنفسها من العمل 
ٍة كانت  الذي تَصدق به وتتقرب به إىل اهلل عز وجل ما عدا َس�ْورة من ِحدَّ

فيها توشك منها الفيئة « ��2.

وروى ابن سعد بإسناده عن عائشة ريض اهلل عنها قالت: » يرحم اهلل 
زينب بنت جحش، لقد نالت يف هذه الدنيا الرشف الذي ال يبلغه رشف، 
إن اهلل زّوجه�ا نبيه ملسو هيلع هللا ىلص يف الدنيا، ونطق به القرآن، وإن رس�ول اهلل قال لنا 
ونحن حوله: » أرسعكن يب حلوقًا أطولكن باعًا « . فبرّشها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

برسعة حلوقها به، وهي زوجته يف اجلنة «��3.

  

��1 تنظر ترمجتها يف سري أعام النباء 211/2، وما بعدها.
��2 صحيح مسلم 1892/5، رقم 2442 .

��3 الطبقات الكربى 85/8 .

الفصل اخلامس: في ظالل آيات الثناء على أفراد من الصحابة
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ما جاء يف فضل رجل وامرأة من األنصار

يقول اهلل تعاىل: ﴿  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  
ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ    ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ    وئ  
جب﴾   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   یی    ی     ىئ      ىئ   

]احلرش: 9[.

ه�ذه اآلي�ة الكريمة، نزلت يف مدح األنصار، فه�ي يف فضائلهم، ِمن 
جود وكرم وسخاء نفس، وحمبة إلخواهنم من املهاجرين، وسامة صدور 
هلم، وبس�كناهم أكرم ال�دار التي هيأها اهلل للن�رصة وجعلها دار اهلجرة، 
ولزومه�م اإليامن عن جدارة -بعد أن لزم�وا داره- لزوم النازل يف الدار 

الذي ال غنى له عنه وال يفارقه. 

وق�د نزلت ه�ذه اآلية إثر فع�ل كريم، هو مث�ٌل رائٌع م�ن أمثلة إيثار 
األنص�ار، قام ب�ه رجل وامرأة منهم، وقد جاء يف س�بب ن�زول هذا اآلية 
ئه  أن هذا الفعل كان حمًا لتعجب رب العاملني اهلل سبحانه، داللة عىل تبوُّ
عن�ده تع�اىل درجًة ُعلي�ا يف الرضا والقب�ول، فهذه اآلية ك�ام أهنا تدل عىل 

الفصل اخلامس: في ظالل آيات الثناء على أفراد من الصحابة
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فضائل األنصار عامة -كام دلَّ عليه عموم لفظها- هي أيضًا يف مدح هذا 
الفعل الكريم وأهله الذين نزلت اآلية بسببهم . 

وسوف نذكر ما جاء فيام خيص هذا الرجل وزوجته، وأما بيان فضل 
األنص�ار عام�ة وماهلم م�ن فضائل تتعل�ق هبذه اآلية، فس�وف نجتزئ يف 

حقهم هنا ببيان معناها العام.

معنى اآلية الكريمة: 

يق�ول اب�ن كث�ري رمح�ه اهلل: » ثم ق�ال تعاىل مادح�ًا لألنص�ار، ومبينًا 
 فضله�م ورشفهم وكرمهم وعدم َحَس�دهم، وإيثارهم مع احلاجة، فقال:

﴿ ې  ې  ى  ى  ائ  ائ ﴾ أي: س�كنوا دار اهلجرة من قبل 
املهاجرين وآمنوا قبل كثري منهم...

وقول�ه: ﴿ ەئ  ەئ  وئ  وئ ﴾ أي: ِمْن َكَرمهم ورشف أنفس�هم 
حُيّبون املهاجرين ويواسوهنم بأمواهلم ...

جي�دون  وال  أي:   ﴾ ېئ   ۈئ   ۈئ    ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ     ﴿
يف أنفس�هم حس�دًا للمهاجري�ن فيام فضله�م اهلل به من املنزل�ة والرشف، 

والتقديم يف الذكر والرتبة ...

يعن�ي:   ﴾ ی  ی     ىئ  ىئ    ىئ   ېئ   ېئ    ﴿ وقول�ه: 
حاج�ة، أي: يقدم�ون املحاوي�ج عىل حاجة أنفس�هم، ويب�دؤون بالناس 

قبلهم يف حال احتياجهم إىل ذلك ...
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وقوله: ﴿ ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب﴾  أي: َمن 

ح فقد أفَلَح وأنَجَح ...«��1. َسِلم ِمن الشُّ

الكريمة، وهو دالٌّ عىل فضل من  ما روي يف سبب نزول هذه اآلية 

نزلت بسببهم: 

1- روى البخاري عن أيب هريرة ريض اهلل عنه: » أن رجا أتى النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص فبع�ث إىل نس�ائه فقلن: ما معن�ا إال املاء، فقال رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » من 

َيُضـُم أو ُيِضيـُف هذا «. فقال رجل من األنصار: أنا، فانطلق به إىل امرأته 

فقال: أكرمي ضيف رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقالت: م�ا عندنا إال قوت صبياين، 

م�ي صبيان�ك إذا أرادوا  فق�ال: هيِّئ�ِي طعام�ك وَأْصبحي رساج�ك ونوِّ

مت صبياهن�ا، ثم قامت  عش�اء. فهي�أْت طعاَمها وأصبح�ْت رساَجها ونوَّ

كأهنا ُتصل�ح رساجها فأطفأته، فجعا ُيريانه أهنام ي�أكان، فباتا طاِويني، 

فلام أصبح غدا إىل رس�ول اهللملسو هيلع هللا ىلص  فقال: » َضحك اهللُ الليلة أو َعِجَب ِمْن 
فِعالكـام « ��2. فأن�زل اهلل: ﴿ ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    یی   

ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب﴾ «��3.

��1 تفسري ابن كثري 68/8- 71 .
��2 قال احلافظ ابن حجر: » ونس�بة الضح�ك والتعجب إىل اهلل جمازية، واملراد هبام الرضا 

بصنيعهام «. �فتح الباري �120/7 .
��3 صحيح البخاري 1382/3، برقم 3587 .

الفصل اخلامس: في ظالل آيات الثناء على أفراد من الصحابة
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2- ورواه مس�لم عن أيب هريرة قال: جاء رجل إىل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
فقال: إين جمهود��1 فأرس�ل إىل بعض نسائه فقالت: والذي بعثك باحلق 
ما عندي إال ماٌء، ثم أرسل إىل أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن 
مثل ذلك: ال والذي بعثك باحلق ما عندي إال ماٌء، فقال: » َمْن يضيف 
هـذا الليلـة رمحـه اهلل « فقام رجل م�ن األنصار فقال: أنا يا رس�ول اهلل، 
فانطلق به إىل رحله فقال المرأته: هل عندك يشء ؟ قالت: ال، إال قوت 
صبياين، قال: فعلليهم بيشء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئي الرساج وأريه أنا 
ن�أكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إىل ال�رساج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا 
وأكل الضي�ف، فلام أصبح غدا عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: » قد عجب اهلل من 

صنيعكام بضيفكام الليلة «��2.

القول يف تعيني من نزلت اآلية بسببهام ) هذا الرجل وهذه املرأة (:

وأّم�ا ه�ذا الرجل الذي ضّي�ف ضيَف رس�وِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقد ذكر ابن 
ُبشكوال فيه ثاثة أقوال: أوالها: أنه أبو طلحة زيد بن سهل، وثانيها: أنه 

ثابت بن قيس بن شامس األنصاري، وثالثها: أنه عبد اهلل بن رواحة��3.

وص�ّوب احلاف�ظ ابن حجر أنه أبو طلحة رجٌل م�ن األنصار، وَجَزم 
 بذل�ك، وق�ال: » وبذل�ك جزم اخلطي�ب البغ�دادي لكنه ق�ال: أظنه غري 

��1 أي أصابني اجلهد وهو املشقة واحلاجة وسوء العيش واجلوع .
��2 صحيح مسلم 1624/3، رقم 2054 .

��3 ينظر كتاب الغوامض واملبهامت البن ُبشكوال 470/2: 473. 



�2�

أيب طلحة زيد بن س�هل املش�هور« ��1. وهذا اجلزم تبعًا ملا ورد يف صحيح 
مسلم،عن أيب هريرة: » فقام رجل من األنصار يقال له أبو طلحة فانطلق 

به إىل رحله«��2 . 

ومل يستبعد ابن حجر أن يكون هو أبو طلحة زيد بن سهل اخلزرجي 
النجاري األنصاري ريض اهلل عنه زوج أم س�ليم بنت ملحان أم أنس بن 

مالك ريض اهلل تعاىل عنه��3. بل صنيعه يفهم أنه مال إىل ذلك . 

يق�ول احلافظ ابن حج�ر يف توجيه رأي اخلطيب البغ�دادي: » فكأنه 
اس�تبعد أن يك�ون أبو هريرة ال يعرف أبا طلحة زوج أم س�ليم حتى يعرب 
عن�ه هبذه العبارة، وقد جزم غريه بأن�ه هو، وال مانع أن تكون هذه القصة 

يف أوائل ما قدم أبو هريرة املدينة قبل أن يعرف غالب أهلها « ��4.

 فإن كان كذلك فالزوجة التي ضيفت الضيف هي أم سليم ريض اهلل 
عنها. واهلل تعاىل أعلم . 

  

��1 فتح الباري 120/7 .
��2 صحيح مسلم 1625/3، برقم 2054.

��3 ينظر فتح الباري 120/7 
��4 اإلصاب�ة ��194/7 ترمج�ة أيب طلح�ة األنص�اري آخ�ر، وتنظر ترمجة زيد بن س�هل 

. 502/1

الفصل اخلامس: في ظالل آيات الثناء على أفراد من الصحابة
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اخلامتــة

وهبذا نأيت إىل ختام هذه اجلولة الواسعة املباركة يف كتاب اهلل عز وجل 
عرب آياته الكريمة التي تكاثرت  يف مدح أصحاب رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص والثناء 
عليهم ريض اهلل عنهم، وتكاثرت يف بيان ما هلم عند اهلل من حسن اجلزاء، 

وخاصة املهاجرين واألنصار، الذين كانوا عامد هذه الدعوة.

ولقد وجدنا اآليات العديدة تنزل إشادًة بالكثري من مواقفهم، وأخرى 
تنزل يف مدح خواصهم، ويف مدح أفراد ومجاعات منهم بأعياهنم، أو تنزل 
ختفيفًا وتس�لية هلم يف أحداث مّرت هب�م، أو تنزل دفاعًا عنهم، أو موافقة 
لرأهيم أو اجتهاد بعضهم تسديدًا لذلك، أو استجابة ملا حيبونه، وملا يرجونه 
ف بمزيد عناية  من اهلل تأليفًا لقلوهبم، أو تلطفًا هبم أو تبش�ريًا هلم، مما يعرِّ
اهلل تع�اىل هب�م، ويؤذن وي�رّصح بعل�وِّ مقامهم ريض اهلل تع�اىل عنهم عند 

ئهم مقامات وخصائص خصوا هبا عن سائر األمة. رهبم، ويبوِّ

وال ت�زال هذه املدائح تت�ىل يف كتاب اهلل تعاىل، ويرتن�م هبا املؤمنون، 
وتتىل يف مساجدهم إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها.

اخلامتـــــــــة
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فلقد كانوا -كام قال سيدنا عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه- : » أبرَّ 
هذه األم�ة قلوبًا، وأعمقها علاًم، وأقلها تكلفًا، وأقومها هديًا، وأحس�نها 
ح�االً، قوم�ًا اختاره�م اهلل تع�اىل لصحبة نبي�ه ملسو هيلع هللا ىلص، فاعرفوا هل�م فضلهم 

واتبعوهم يف آثارهم؛ فإهنم كانوا عىل اهلدى املستقيم«��1.

وق�ال أيض�ًا ريض اهلل عنه: » إّن اهلل نظ�ر يف قلوب العباد فوجد قلب 
حمّم�د صىل اهلل عليه وعىل آله وس�لم خري قلوب العباد، فاصطفاه لنفس�ه 
فابتعث�ه برس�الته، ثّم نظر يف قل�وب العباد بعد قلب حمّم�د، فوجد قلوب 

أصحابه خري قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبّيه، يقاتلون عىل دينه«��2.

وحقق�وا ريض اهلل عنه�م م�ا قال�ه الصح�ايب اجلليل ربعي ب�ن عامر 
ريض اهلل عنه لرستم قائد جيوش الفرس يف معركة القادسية سنة �15 ه��  
عندم�ا ق�ال له: ما جاء بكم؟، فقال: » اهللُ ابتعثنا، واهلل جاء بنا لنخرج َمْن 
شاء ِمن عبادة العباد إىل عبادة اهلل، وِمن ضيق الدنيا إىل َسَعتها، وِمن َجور 
األديان إىل عدل اإلس�ام، فأرس�لنا بدينه إىل خلقه لندعوه�م إليه، فَمن 
َقبِ�َل منّ�ا ذلك َقبِلن�ا ذلك منه ورجعنا عن�ه، وتركناه وأرض�ه يليها دوننا، 

ومن َأَبى قاتلناه أبدًا، حتى نفيض إىل موعود اهلل.

��1 أخرجه ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله 947/2 .
��2 رواه أمحد يف املسند 379/1، والطرباين يف الكبري �112/9، �113، والبزار � كشف 
األس�تار 81/1 � وقال: » فجعلهم أنصار دينه«. والبغوي يف رشح السنة �214/1 
- �215 وق�ال: » فجعله�م أنصار دينه، ووزراء نبي�ه ملسو هيلع هللا ىلص«، وأورده اهليثمي يف جممع 
الزوائ�د �177/1 - �178، وقال: »رواه أمحد والب�زار والطرباين يف الكبري ورجاله 

موثقون«.
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َفُر  ق�ال: وما موعود اهلل؟ قال: اجلنُة ملن مات عىل قتال َمن َأَبى، والظَّ

ملن بقي « ��1 . 

فهذا اجليل كان صناعًة ربانيًة، أخرجها اهلل تعاىل للناس، وصدق اهلل 

تع�اىل إذ يق�ول: ﴿   ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   

ڤ     ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  

ڃ   ڃ   ڃ   ڄ  ڄ   ڄ   ڄ    ڦڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤڤ  

ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ   

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ﴾ ]الفتح: 29[.

 فأس�أل اهلل تع�اىل قبول ه��ذا العم�ل، وأن ينفعني به واملس�لمني، 

وأن يعينني عىل اس�تكامله يف مراحل قادمة، إنه ويلُّ ذلك والقادُر عليه، 

وصىل اهلل عىل س�يدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني، واحلمد هلل الذي 

بنعمته تتم الّصاحلات.

  

��1 تاريخ الطربي 520/3، والبداية والنهاية 39/7 .
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املصادر واملراجع

- األحادي�ث املخت�ارة، للحافظ ضياء الدين حممد بن عب�د الواحد املقديس، حتقيق 

عبد امللك بن دهيش، ط1، 1410 ه� - 1991 م . 

- إحت�اف اخلرية املهرة بزوائد املس�انيد العرشة، لش�هاب الدين أمح�د بن أيب بكر بن 

إس�امعيل البوصريي، حتقيق دار املش�كاة للبحث العلمي، بإرشاف أيب متيم يارس 

ابن إسامعيل بن إبراهيم، طبعة دار الوطن، ط1، 1420 ه�- 1999 م .

- اإلح�كام يف أص�ول األحكام لآلمدي، حتقيق د. س�يد اجلميي، ن�رش دار الكتاب 

العريب ، ط2 ، 1406 ه� ، 1986 م .

- أح�كام الق�رآن، أليب بكر حمم�د بن عبد اهلل املعروف بابن الع�ريب، ختريج وتعليق 

حمم�د عب�د القادر عط�ا، طبع�ة دار الكتب العلمية، ب�ريوت، ومكتب�ة الباز، مكة 

املكرمة، 1416 ه�- 1996 م . 

- أح�كام الق�رآن لإلمام الش�افعي، مَجْع احلاف�ظ أيب بكر أمحد بن احلس�ني البيهقي، 

تعلي�ق الش�يخ عب�د الغني عبد اخلال�ق، نرش دار الكت�ب العلمية، ب�ريوت، لبنان  

1412 ه� - 1991م .

املصـادر واملراجـــــع
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- أح�كام الق�رآن، أليب بكر أمحد بن ع�ي الرازي اجلصاص، حتقي�ق حممد الصادق 

قمحاوي، طبعة دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 1412 ه� - 1992 م .

- إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، ملحمد بن عي الشوكاين، حتقيق 

وتعليق أيب حفص سامي بن العريب األثري، طبعة مؤسسة الريان، بريوت، ط1، 

1421 ه� - 2000 م.

- أس�باب الن�زول للواح�دي، طبع�ة مؤسس�ة احللبي ورشكائ�ه للن�رش والتوزيع، 

القاه�رة، 1388 ه��  - 1968 م، توزي�ع دار الباز للن�رش والتوزيع، عباس أمحد 

الباز مكة املكرمة .

- االس�تيعاب يف بيان األسباب، لس�ليم بن عيد اهلايل، وحممد بن موسى آل نرص، 

طبعة دار ابن حزم، اململكة العربية السعودية، ط1، 1425 ه� . 

- االس�تيعاب يف معرفة األصحاب، أليب عمر ابن عبد الرب األندليس، حتقيق عادل 

أمح�د عبد املوجود، وعي حممد معوض، طبعة دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 

1415 ه� - 1995م . 

- األس�اس يف التفس�ري، لسعيد حّوى، طبعة دار الس�ام، القاهرة، ط4، 1414 ه� 

- 1991م .

- اإلصاب�ة يف متييز الصحابة، للحافظ ابن حجر العس�قاين، حتقيق عادل أمحد عبد 

املوجود، وعي حممد معوض، طبعة دار الكتب العلمية، بريوت، ط2، 1423ه� 

- 2002 م .

- أصول الدين أليب منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي، طبعة استانبول- 

مطبعة الدولة، 1346 ه� - 1928 م. تصوير مطبعة املدينة، بريوت.
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- أص�ول الس�نة، أليب عب�د اهلل أمحد ب�ن حممد بن حنبل الش�يباين، طبع�ة دار املنار، 

اخلرج، اململكة العربية السعودية، ط1، 1411ه� .

- أض�واء البي�ان يف إيض�اح الق�رآن بالق�رآن، ملحم�د األمني ب�ن حمم�د املختار بن 

عبد القادر اجلكني الشنقيطي، طبعة عامل الكتب، بريوت بدون تاريخ .

- إظه�ار احل�ق، لرمح�ة اهلل بن خلي�ل الرمحن الك�ريواين اهلندي، دراس�ة وحتقيق د. 

 حمم�د أمح�د حممد عبد القادر خلي�ل ملكاوي، طبعة دار احلدي�ث، القاهرة، ط3،

1414 ه�- 1994 م .

 - اعتق�اد أئم�ة أهل احلدي�ث، أليب بكر أمحد بن إبراهيم بن إس�امعيل اإلس�امعيي، 

حتقي�ق د. حمم�د ب�ن عب�د الرمح�ن اخلمي�س، طبع�ة دار الفت�ح، الش�ارقة، ط1، 

1416ه�- 1995 م.

- إكامل املعلم بفوائد مس�لم، للقايض عياض بن موس�ى اليحصبي، حتقيق د. حييى 

إسامعيل، طبعة دار الوفاء، ط1، 1419 ه� - 1988 م .

- اإلنص�اف في�ام جي�ب اعتقاده وال جي�وز اجلهل ب�ه، أليب بكر بن الطي�ب الباقاين 

الب�رصي، حتقيق ع�امد أمحد حيدر، طبع�ة عامل الكتب، ب�ريوت، ط1، 1407 ه� 

- 1986 م . 

- الباعث احلثيث رشح اختصار علوم احلديث، البن كثري، للش�يخ أمحد حممد ش�اكر، 

تعليق نارص الدين األلباين، طبعة املعارف، الرياض، ط1، 1417 ه� - 1966م. 

- البح�ر الزخ�ار املعروف بمس�ند البزار، لإلمام احلافظ أيب بك�ر أمحد بن عمرو بن 

عب�د اخلال�ق البزار، حتقيق حمف�وظ الرمحن زين اهلل، طبعة مكتب�ة العلوم واحلكم، 

املدينة املنورة، ط1، 1409 ه� - 1988 م .

املصـادر واملراجـــــع
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- البح�ر املحي�ط أليب حي�ان األندل�يس الغرناطي، ن�رش دار إحياء ال�رتاث العريب، 

بريوت، ط2، 1411ه� ، 1990 م .

- البحر املديد يف تفس�ري القرآن املجيد، أليب العباس أمحد بن حممد ابن عجيبة، طبع 

عىل نفقة الدكتور حسن عباس زكي، القاهرة، 1419ه� - 1999 م .

- البداي�ة والنهاي�ة، للحافظ ابن كثري، ن�رش مكتبة املعارف، ب�ريوت، 1413 ه� - 

1993 م . 

- الب�در املن�ري يف ختري�ج األحادي�ث واآلثار الواقع�ة يف ال�رشح الكبري،البن امللقن 

رساج الدي�ن أبو حفص عمر بن عي بن أمحد الش�افعي املرصي، حتقيق مصطفى 

أبو الغيط وآخرين، طبعة دار اهلجرة للنرش والتوزيع، الرياض، ط1، 1425ه�-

2004م .

- الربهان يف أصول الفقه إلمام احلرمني عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف اجلويني، 

حتقي�ق د. عب�د العظي�م الديب، طبع�ة دار الوف�اء، املنص�ورة، ط3، 1412 ه�- 

1992 م.

- الربه�ان يف عل�وم الق�رآن، لب�در الدي�ن حمم�د بن عب�د اهلل الزرك�يش، حتقيق: د. 

يوسف عبد الرمحن املرعش�ي، وآخرين، طبعة دار املعرفة، بريوت، ط2، 1415 

ه�- 1994 م . 

- بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث، لنور الدين عي بن أيب بكر اهليثمي، حتقيق 

مس�عد عبد احلميد حممد الس�عدين، ن�رش دار الطائع للنرش والتوزي�ع، القاهرة، 

بدون تاريخ .
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- ت�اج العروس، ملحم�د بن املرتىض احلس�يني الزبيدي، حتقيق ع�دة حمققني، طبعة 

املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بدولة الكويت، ط1.

- تاريخ اإلسام لإلمام شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي، عهد اخللفاء 

الراش�دين ، حتقيق الدكتور عمر عبد الس�ام تدمري، طبع�ة دار الكتاب العريب، 

ط1، 1407 ه� - 1987 م .

- تاريخ الطربي، املس�مى تاريخ الرس�ل وامللوك، ملحمد بن جرير بن يزيد بن كثري 

اب�ن غال�ب اآلمي، أبو جعفر الطربي، حتقيق حممد أب�و الفضل إبراهيم، بريوت، 

لبنان، دون بيانات أخرى .

- التاري�خ الكب�ري، أليب عب�د اهلل حممد بن إس�امعيل بن إبراهيم البخ�اري، نرش دار 

الفكر، عن طبعة دائرة املعارف العثامنية، حيدر آباد - الدكن، بدون تاريخ .

- تاريخ مدينة دمش�ق، لإلمام أيب القاس�م عي بن احلس�ن بن هبة اهلل املعروف بابن 

عس�اكر، حتقي�ق حمب الدين أيب س�عيد عمر بن غرامة العم�ري، طبعة دار الفكر، 

بريوت، ط1، 1418 ه� - 1997 م .

- التحري�ر والتنوير، لإلمام حممد الطاهر بن عاش�ور، طبعة الدار التونس�ية للنرش، 

بدون تاريخ.

- حتف�ة األح�وذي ب�رشح جام�ع الرتم�ذي، ملحم�د عب�د الرمحن ب�ن عب�د الرحيم 

املباركفوري، طبعة دار الفكر، مراجعة وتصحيح عبد الوهاب عبد اللطيف. 

- حتقي�ق منيف الرتب�ة ملن ثبتت له رشيف الصحبة، خلليل ب�ن كيكلدي بن عبد اهلل 

صاح الدين العائي، حتقيق د. حممد س�ليامن األش�قر، طبعة مؤسس�ة الرس�الة، 

بريوت، ط1، 1412 ه� - 1991م.
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- تدري�ب ال�راوي يف رشح تقريب النواوي، للحافظ ج�ال الدين عبد الرمحن بن 

أيب بكر الس�يوطي، حتقيق د. أمحد عمر هاش�م، نرش دار الكتاب العريب، بريوت، 

1414 ه�- 1993م .

- تفسري البيضاوي، املسمى أنوار التنزيل وأرسار التأويل، لنارص الدين عبد اهلل بن 

عمر بن حممد بن عي البيضاوي، نرش دار الفكر، بريوت، بدون تاريخ .

- تفسري ابن أيب حاتم، املسمى تفسري القرآن العظيم، لعبد الرمحن بن حممد بن إدريس 

الرازي، ابن أيب حاتم، حتقيق أسعد حممد الطيب، طبعة مكتبة نزار مصطفى الباز، 

مكة املكرمة، ط1، 1417 ه�- 1997 م .

- تفس�ري اخلازن، املس�مى لباب التأويل يف معاين التنزيل، لعاء الدين عي بن حممد 

اب�ن إبراهيم البغدادي الش�هري باخل�ازن، طبعة دار الفكر، ب�ريوت، 1399 ه� - 

1979 م .

- تفس�ري الرازي، املش�تهر بالتفس�ري الكبري ومفاتيح الغي�ب، أليب حممد فخر الدين 

الرازي، تقديم الشيخ خليل حميي الدين امليس، طبعة دار الفكر، بريوت، 1414 

ه�- 1994 م .

- تفسري الزخمرشي، املسمى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل 

يف وجوه التأويل، ملحمود بن عمر الزخمرشي، ضبط وتصحيح مصطفى حس�ني 

أمحد، طبعة دار الكتاب العريب، بدون تاريخ .

- تفس�ري أيب السعود، املسمى إرش�اد العقل الس�ليم إىل مزايا الكتاب الكريم، أليب 

الس�عود حمم�د بن حممد العامدي، طبع�ة دار إحياء الرتاث الع�ريب، بريوت، ط4، 

1414 ه�- 1994 م .
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- تفس�ري الش�وكاين، املس�مى فت�ح القدير اجلام�ع بني فن�ي الرواي�ة والدراية وعلم 

التفس�ري  لإلم�ام حممد بن عي الش�وكاين ، طبعة إحياء ال�رتاث العريب ، بريوت ، 

بدون تاريخ .

- تفس�ري الطربي، املس�مى جامع البيان عن تأويل آي الق�رآن،أليب جعفر حممد بن 

جري�ر الط�ربي، حتقي�ق د. عبد اهلل ب�ن عبد املحس�ن الرتكي، طبعة ع�امل الكتب، 

الرياض، ط1، 1424ه� - 2003 م .

- تفس�ري غري�ب م�ا يف الصحيحني البخاري ومس�لم، ملحمد بن فت�وح بن عبد اهلل 

األزدي امليورق�ي احلَِميدي، حتقيق د. زبيدة حممد س�عيد عبد العزيز، طبعة مكتبة 

السنة، القاهرة، ط1، 1415 ه� - 1995 م .

 - تفسري ابن كثري املسمى تفسري القرآن العظيم، للحافظ أيب الفداء إسامعيل بن عمر

ابن كثري القريش الدمشقي، حتقيق د. حممد إبراهيم البنا وآخرين، طبعة دار مطبعة 

الشعب، القاهرة، بدون تاريخ . � وقد اعتمدته يف الفصل الثاين فقط � 

- تفسري ابن كثري املسمى تفسري القرآن العظيم، للحافظ أيب الفداء إسامعيل بن عمر 

ابن كثري القريش الدمش�قي، حتقيق س�امي بن حممد سامة، طبعة دار طيبة للنرش 

والتوزي�ع، ط2، 1420ه�� - 1999 م . � اعتمدته يف مجيع الفصول عدا الفصل 

الثاين � 

- تفس�ري القرطبي املس�مى اجلامع ألحكام القرآن، طبعة دار الفكر، بريوت، ط1، 

1407 ه�- 1987 م .

- تفس�ري املاوردي، املس�مى النكت والعيون، أليب احلس�ن عي بن حممد بن حبيب 

املصـادر واملراجـــــع
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املاوردي البرصي الش�افعي، راجعه وعلق عليه الس�يد بن عب�د املقصود بن عبد 

الرحيم، طبعة دار الكتب العلمية، بدون تاريخ .

- تفس�ري النس�ائي، أليب عبد الرمحن أمحد بن ش�عيب النس�ائي، حتقي�ق صربي عبد 

اخلالق الشافعي، وسيد بن عباس اجلليي، طبعة مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، 

ط1، 1410 ه� - 1990 م . 

- تفسري النسفي، املسمى مدارك التنزيل وحقائق التأويل، أليب الربكات عبد اهلل بن 

أمحد بن حممود النس�في، حتقيق يوس�ف عي بديوي، طبعة دار ابن كثري، دمش�ق، 

ط1، 1419 ه� - 1998 م .

- تفس�ري اهل�رري، املس�مى حدائق الروح والرحي�ان يف روايب عل�وم القرآن، ملحمد 

األمني بن عبد اهلل األرمي العلوي اهلرري الش�افعي، إرشاف ومراجعة د. هاش�م 

حمم�د عىل حس�ني مه�دي، طبعة دار ط�وق النج�اة، ب�ريوت، ط1، 1421 ه�- 

2001 م .

- التفسري الوسيط، ملحمد حممد سيد طنطاوي، طبعة مطبعة السعادة، القاهرة،ط2، 

1407 ه�- 1986، 1987م .

- التقييد واإليضاح ملا أطلق وأغلق من كتاب ابن الصاح ، للحافظ أيب الفضل زين 

الدين العراقي ، حتقيق د. أس�امة بن عبد اهلل خياط ، طبعة دار البش�ائر ، بريوت، 

ط1 ، 1425 ه� ، 2004 م .

- هتذيب األس�امء واللغات للنووي، أيب زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، 

طبعة املطبعة املنريية، تصوير دار الكتب العلمية، بريوت، بدون تاريخ . 
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- تيس�ري الكريم الرمحن يف تفس�ري كام املنان، لعبد الرمحن بن نارص بن الس�عدي، 

حتقي�ق عبد الرمحن بن معا اللوحيق، طبعة مؤسس�ة الرس�الة، ط1، 1420ه� -

2000 م.

- ث�اث رس�ائل يف موافقات عم�ر بن اخلطاب، دراس�ة وحتقيق عب�د اجلواد محام، 

طبع�ة دار الن�ور، 1430 ه�- 2009 م . األوىل : نزهة ذوي األلباب فيام وافق به 

ربَّه عمُر بن اخلطاب، لش�مس الدين حممد بن إبراهي�م بن حممد الوفائي املقديس 

الدمش�قي . والثاني�ة : نظ�م ال�درر يف موافقات عم�ر ريض اهلل عنه، لب�در الدين 

أيب ال�ربكات حمم�د بن حممد بن حممد الغزي العامري الش�افعي. والثالثة: نفائس 

الدرر يف موافقات س�يدنا عمر ريض اهلل عنه، لتقي الدين أيب بكر زيد بن أيب بكر 

اجلراعي الدمشقي الصاحلي.

- جام�ع بيان العلم وفضله، أليب عمر يوس�ف بن عب�د اهلل بن حممد بن عبد الرب بن 

عاص�م النَّمري القرطبي، حتقيق أيب األش�بال الزهريي ، طبع�ة دار ابن اجلوزي، 

اململكة العربية السعودية، ط1، 1414 ه� - 1994 م .

- جامع األصول يف أحاديث الرس�ول، ملجد الدين أيب الس�عادات املبارك بن حممد 

اجلزري ابن األثري، حتقيق عبد القادر األرناؤوط، طبعة دار الفكر، بريوت، ط2، 

1403 ه� - 1983 م. 

- جام�ع العل�وم واحلك�م يف رشح مخس�ني حديثًا م�ن جوامع الكل�م، البن رجب 

احلنب�ي، زي�ن الدي�ن أيب الفرج عبد الرمحن بن ش�هاب الدين ب�ن أمحد بن رجب 

احلنب�ي البغدادي، حتقي�ق حممد األمحدي أبو الن�ور، طبعة دار الس�ام، القاهرة، 

ط1، 1419 ه� - 1998 م .

املصـادر واملراجـــــع



في ظالل آيات الثناء على الصحابة النجباء ��0

- اجلام�ع ألخاق ال�راوي وآداب الس�امع، للخطيب البغ�دادي، حتقيق د. حممود 

الطحان، طبعة مكتبة املعارف، الرياض، 1403ه� - 1983 م .

- اجل�رح والتعدي�ل، لإلمام عبد الرمح�ن بن أيب حاتم الرازي، مص�ورة دار الكتب 

العلمية بريوت، عن طبعة دائرة املعارف العثامنية، اهلند .

- مجالي�ات املفردة القرآنية يف كتب اإلعجاز والتفس�ري، إعداد أمحد ياس�وف، طبعة 

دار املكتبي، دمشق، ط1، 1415 ه� - 1994م. 

- حلية األولياء وطبقات األصفياء، لإلمام احلافظ أيب نعيم األصفهاين، مصورة دار 

الفكر، بريوت، بدون تاريخ .

- الدر املنثور يف التفس�ري، جلال الدين الس�يوطي، حتقيق عبد اهلل بن عبد املحس�ن 

الرتك�ي، بالتعاون م�ع مركز هج�ر للبحوث والدراس�ات العربية واإلس�امية، 

القاهرة، ط1، 1424 ه�- 2003 م .

- دروس العامة الش�يخ مصطفى البيحياوي لطابه يف تفس�ري س�ور الفتح بإمارة 

الشارقة، عام 2007 م � جمالس دراسية� .

- دالئل النبوة لإلمام أيب بكر أمحد بن احلس�ني البيهقي، حتقيق الدكتور عبد املعطي 

قلعجي، طبعة دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1405ه� - 1985 م .

- روح املع�اين يف تفس�ري القرآن العظي�م، لآللويس، طبعة املطبع�ة املنريية، القاهرة، 

نرش دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 1405ه� – 1985 م.

- الروض األنف يف رشح الس�رية النبوية، أليب القاس�م عب�د الرمحن بن عبد اهلل بن 

أمحد السهيي، طبعة دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط1، 1412 ه� .
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- روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي ، طبعة املكتب اإلس�امي، بإرشاف زهري 

الشاويش، ط2، 1412 ه� - 1991 م .

- الري�اض النرضة يف مناقب الع�رشة، أليب العباس أمحد بن عبد اهلل بن حممد، حمب 

الدين الطربي، طبعة دار الكتب العلمية، ط2.

- زاد املس�ري يف علم التفس�ري أليب الف�رج ابن اجلوزي، ت 597 ه��، طبعة املكتب 

اإلسامي بريوت، ط4، 1407ه� - 1987م .

- س�بل اهل�دى والرش�اد يف س�رية خري العب�اد، لإلمام حمم�د بن يوس�ف الصاحلي 

الش�امي، حتقيق فهيم حممد ش�لتوت وغريه، وزارة األوقاف املرصية، 1419 ه� 

- 1999 م .

- س�نن الرتمذي، أليب عيس�ى حممد بن عيس�ى بن َس�ْورة بن موس�ى بن الضحاك، 

الرتمذي، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر وآخرين، طبعة مكتبة ومطبعة مصطفى 

البايب احللبي، القاهرة، ط2، 1395 ه� - 1975 م .

- س�نن اب�ن ماجه، حتقيق: حممد ف�ؤاد عبد الباق�ي، نرش دار ال�رتاث العريب، بدون 

تاريخ. 

- الس�نن الكربى، أليب بكر أمحد بن احلس�ني البيهقي، مصورة دار املعرفة، بريوت، 

1413 ه�� - 1992 م ، ع�ن طبعة جملس دائرة املع�ارف النظامية الكائنة يف اهلند 

ببلدة حيدر آباد، ط1، 1344 ه� .

- الس�نن الك�ربى للنس�ائي، حتقي�ق حس�ن عب�د املنع�م ش�لبي ، بإرشاف ش�عيب 

األرناؤوط ، طبعة مؤسسة الرسالة ، ط1 ، 1421 ه� - 2001 م .

املصـادر واملراجـــــع
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- س�نن النسائي، لإلمام أيب عبد الرمحن النسائي ،بعناية الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، 

نرش مكتب املطبوعات اإلسامية ، حلب، ط3 ، 1414 ه� - 1994 م .

- الس�نة أليب بك�ر أمحد بن حمم�د بن هارون اخلال، حتقيق ودراس�ة عطية بن عتيق 

الزهراين، طبعة دار الراية، الرياض، ط2، 1415 ه� - 1994 م .

- الس�نة، ملحم�د ب�ن نرص ب�ن احلجاج امل�روزي، حتقيق س�امل أمحد الس�لفي، طبعة 

مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، ط1، 1408 ه� .

- س�ري أعام النباء لإلمام شمس الدين الذهبي ، حتقيق شعيب األرناؤوط، طبعة 

مؤسسة الرسالة بريوت ، ط10، 1414 ه� - 1994 م .

- سرية النبي ملسو هيلع هللا ىلص، أليب حممد عبد امللك بن هشام، حتقيق ودراسة جمدي فتحي السيد، 

طبع�ة دار الصحاب�ة للرتاث، طنط�ا، مجهورية م�رص العربي�ة، ط1، 1416ه� - 

1995م. 

- السرية النبوية البن كثري، حتقيق مصطفى عبد الواحد، طبعة دار املعرفة، بريوت، 

1396 ه� - 1971 م.

- رشح الس�نة للبغوي، حتقيق: زهري الشاويش، وشعيب األرناؤوط، طبعة املكتب 

اإلسامي، بريوت، ط2، 1403 ه� - 1983 م .

- رشح صحيح مس�لم، للنووي املس�مى املنهاج رشح صحيح مس�لم بن احلجاج، 

ب�ريوت، ط 1، 1414ه��  املعرف�ة،  دار  حتقي�ق خلي�ل مأم�ون ش�يحا، طبع�ة 

– 1994م.
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- رشح الكوك�ب املنري املس�مى بمخترص التحرير، ملحمد بن عب�د العزيز الفتوحي 

اب�ن النجار احلنبي، حتقيق د. وهبة الزحيي، ود.نزي�ه محاد، نرش مكتبة العبيكان، 

الرياض، 1413 ه� - 1993 م .

- رشح املح�ىل ع�ىل مجع اجلوامع، البن الس�بكي، مع حاش�ية البن�اين، طبعة مرص، 

1331ه� .

- رشح مشكل اآلثار، أليب جعفر أمحد بن حممد بن سامة الطحاوي، حتقيق شعيب 

األرناؤوط، طبعة مؤسسة الرسالة، بريوت، ط1، 1415 ه�- 1994 م . 

- رشح املواق�ف للق�ايض عضد الدين اإلجي�ي، للرشيف عي بن حمم�د اجلرجاين، 

منشورات الرشيف الريض، مطبعة السعادة، مرص، ط1، 1325 ه� - 1907م.

ي البغدادي، حتقيق  - الرشيع�ة، لإلمام أيب بكر حممد بن احلس�ني بن عب�د اهلل اآلُجرِّ

الولي�د ب�ن حممد س�يف الن�رص، طبع�ة مؤسس�ة قرطب�ة، القاه�رة، 1416 ه� - 

1996م.

ي البغدادي، حتقيق د.  - الرشيعة، لإلمام أيب بكر حممد بن احلسني بن عبد اهلل اآلُجرِّ

عبد اهلل بن عمر بن س�ليامن الدميجي، طبعة دار الوطن - الرياض، ط2، 1420 

ه� - 1999 م. وهذه أعينها بالطبعة .

- الش�فا بتعري�ف حق�وق املصطفى للق�ايض أيب الفضل عي�اض اليحصبي، مذيًا 

باحلاش�ية املس�امة مزي�ل اخلف�اء ع�ن ألف�اظ الش�فاء، ألمح�د ب�ن حممد ب�ن حممد 

مني. الشُّ
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- الصحاح، إلس�امعيل بن مح�اد اجلوهري، حتقيق أمحد عبد الغف�ار عطا، طبعة دار 

العلم للمايني، بريوت، ط4، 1990 م .

- صحي�ح أس�باب النزول، إلبراهي�م حممد العي، طبع�ة دار القلم، دمش�ق، ط1، 

1424 ه�- 2003 م .

- صحي�ح البخ�اري، بعناية مصطفى ديب البغا، طبعة دار ابن كثري، دمش�ق، ط5، 

1414 ه� - 1993 م .

- صحيح ابن حبان � اإلحسان �، حتقيق شعيب األرناؤوط، طبعة مؤسسة الرسالة، 

ط2، 1414 ه� - 1993 م .

- صحيح ابن خزيمة، حتقيق د. حممد مصطفى األعظمي، طبعة املكتب اإلسامي، 

بريوت، ط1، 1410 ه�- 1990 م .

- صحيح مسلم، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، طبعة دار إحياء الكتب العربية، نرش 

دار الكتب العلمية، 1413 ه� - 1992 م . 

- الصواع�ق املحرق�ة يف ال�رد ع�ىل أهل الب�دع والزندق�ة، ألمحد بن حج�ر اهليتمي 

املكي، حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف � طبعة مكتبة القاهرة، ط2، 1385 ه�- 

1965م.

- الطبق�ات الك�ربى البن س�عد، حتقيق حمم�د عبد الق�ادر عطا، طبع�ة دار الكتب 

العلمية، بريوت، ط1، 1410 ه� - 1990 م .

- العجاب يف بيان األس�باب، البن حجر العس�قاين، حتقيق عب�د احلكيم األنيس، 

طبعة دار ابن اجلوزي، ط1، 1418 ه�- 1997 م .
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- العج�اب يف بيان األس�باب، البن حجر العس�قاين، حتقيق أيب عب�د الرمحن فواز 

أمحد زمريل، طبعة دار ابن حزم ، ط1، 1422 ه�- 2002 م .

- عقي�دة أه�ل الس�نة واجلامع�ة يف الصحابة الك�رام، لنارص بن عي عائض حس�ن 

الشيخ، طبعة مكتبة الرشد، الرياض، ط3، 1421ه� - 2000م .

- العلل ومعرفة الرجال، لإلمام أمحد بن حنبل أبو عبد اهلل الشيباين، حتقيق ويص اهلل 

اب�ن حممد عباس، طبعة املكتب اإلس�امي بريوت ، الري�اض، ط1، 1408ه�- 

1988 م .

- عل�م الرجال نش�أته وتطوره من الق�رن األول إىل هناية القرن التاس�ع، أليب يارس 

حمم�د ب�ن مطر بن عث�امن آل مطر الزه�راين ، طبع�ة دار اهلجرة للن�رش والتوزيع، 

الرياض، اململكة العربية السعودية، ط1، 1417ه�/1996م .

- عم�دة القاري رشح صحي�ح البخاري، للعين�ي، طبعة املطبعة املنريي�ة، القاهرة، 

1348 ه�، نرش دار الفكر، بريوت .

- غرائب القرآن ورغائب الفرقان، للحسن بن حممد بن احلسني القمي النيسابوري، 

حتقي�ق إبراهيم عطوة عوض، طبعة مكتبة مصطفى البايب احللبي وأوالده بمرص، 

ط1، 1384 ه� - 1964 م .

- فت�ح الب�اري رشح صحيح البخاري، للحافظ ابن حجر العس�قاين، ترقيم حممد 

ف�ؤاد عب�د الباق�ي ، وعناي�ة حم�ب الدين اخلطي�ب، ن�رش دار الفكر، ع�ن الطبعة 

السلفية.

- فتح املغيث برشح ألفية احلديث، للحافظ حممد بن عبد الرمحن السخاوي، حتقيق 
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ودراس�ة د. عب�د الكريم ب�ن عبد اهلل اخلض�ري، ود. حممد بن عب�د اهلل بن فهيد آل 

فهيد، طبعة مكتبة دار املنهاج، الرياض، ط1، 1426 ه� .

- الف�رق ب�ني الفرق وبيان الفرقة الناجية، لعبد القاه�ر بن طاهر بن حممد البغدادي 

أيب منصور، طبعة دار اآلفاق اجلديدة – بريوت، ط2، 1977 م .

- الِفصل يف امللل واألهواء والنحل، أليب حممد عي بن أمحد بن سعيد املعروف بابن 

ح�زم الظاه�ري، حتقيق د. حممد إبراهيم نرص، ود. عب�د الرمحن عمرية، طبعة دار 

اجليل، بريوت، بدون تاريخ .

- فضائل الصحابة، للنسائي أمحد بن شعيب، حتقيق فاروق محادة، طبعة دار الثقافة، 

الدار البيضاء، ط1، 1404 ه� - 1984 م .

- يف ظال القرآن، لسيد قطب، طبعة دار الرشوق، ط 25، 1417 ه�- 1996 م. 

- فيض القدير رشح اجلامع الصغري، لعبد الرؤوف املناوي، نرش دار الفكر، بريوت، 

مصورة طبعة املكتبة التجارية، مرص، الطبعة األوىل 1356 ه� .

- القام�وس املحي�ط للفريوزآب�ادي، طبع�ة دار إحي�اء ال�رتاث الع�ريب، ب�ريوت، 

1417ه�- 1997 م .

- قواط�ع األدل�ة يف األص�ول، أليب املظف�ر الس�معاين، حتقي�ق حمم�د حس�ن حممد 

الشافعي، نرش دار الكتب العلمية، بريوت ، ط1 ، 1418 ه� ، 1997 م .

- الكام�ل يف التاري�خ البن األثري، عز الدين أيب احلس�ن عي ب�ن أيب الكرم حممد بن 

حممد بن عبد الكريم الش�يباين، املعروف بابن األثري، حتقيق مكتب الرتاث، طبعة 

مؤسسة التاريخ العريب، بريوت، ط4، 1414 ه�- 1994 م .
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- الكام�ل يف ضعف�اء الرج�ال، لعب�د اهلل ب�ن ع�دي بن عب�د اهلل بن حمم�د أيب أمحد 

اجلرجاين، حتقيق حييى خمتار غزاوي، دار الفكر، بريوت، 1409 ه�- 1988 م .

- الكبائر، لإلمام حممد بن عثامن الذهبي، حتقيق حميي الدين نجيب، وقاسم النوري، 

طبعة الدار املتحدة، دمشق، ط1، 1411 ه�- 1990 م .

- كت�اب الغوام�ض واملبه�امت، أليب القاس�م خلف بن عب�د اهلل بن عب�د امللك بن 

مس�عود بن ُبش�كوال، حتقيق حممود مغراوي، طبعة دار األندلس اخلرضاء، جدة، 

ط1، 1415 ه� - 1994 م .

- كتاب املغازي البن أيب شيبة،  أيب بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة العبيس، حتقيق 

ودراس�ة د. عب�د العزيز بن إبراهيم العم�ري، طبعة دار إش�بيليا، الرياض، ط1، 

1420 ه�- 1999 م .

- كش�ف األس�تار عن زوائد البزار عىل الكتب الس�تة، لنور الدي�ن عي بن أيب بكر 

اهليثمي، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي، طبعة مؤسسة الرسالة، ط1، 1404ه�- 

1984 م . 

- الكفاي�ة يف عل�م الرواية ، للخطيب البغدادي ت 463 ، حتقيق أمحد عمر هاش�م، 

طبعة دار الكتاب العريب، بريوت، ط2، 1406 ه�- 1986 م .

- لباب النقول يف أسباب النزول، جلال الدين السيوطي، تقديم وتعليق حممد عي 

قطب، طبعة املكتبة العرصية، صيدا، بريوت، 1415 ه�- 1994 م .

- لسان العرب البن منظور، طبعة دار صادر، بريوت، ط4، 2005 م .

املصـادر واملراجـــــع



في ظالل آيات الثناء على الصحابة النجباء ���

- جممع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين عي بن أيب بكر اهليثمي، نرش دار 

الكتاب العريب، بريوت، ط2، 1402 ه� - 1982 م .

- املحرر الوجيز يف تفس�ري الكتاب العزيز، أليب حممد عبد احلق بن عطية األندليس، 

حتقي�ق الرحايل الفاروقي، وعب�د اهلل بن إبراهيم األنص�اري، وآخرين، الدوحة، 

الطبع�ة التي طبعت عىل نفقة الش�يخ خليفة بن محد آل ث�اين أمري دولة قطر، ط1، 

1398 ه�- 1977 م . 

- املحص�ول يف عل�م أص�ول الفقه لفخر الدي�ن حممد بن عمر بن احلس�ني الرازي، 

دراسة وحتقيق د. طه جابر فياض العلواين، طبعة مؤسسة الرسالة، بريوت، ط2، 

1412 ه�- 1992 م .

- خمت�رص املنته�ى البن احلاجب، املس�مى خمترص منتهى الس�ؤل واألم�ل يف علمي 

األصول واجلدل، دراس�ة وحتقيق نذير محادو، طبعة دار ابن حزم، بريوت، ط1، 

1427 ه�- 2006 م .

- املح�ىل، أليب حمم�د عي بن أمحد بن س�عيد بن ح�زم الظاهري، طبع�ة دار الفكر، 

بدون تاريخ .

- مرق�اة املفاتيح رشح مش�كاة املصابيح، للعامة عي بن س�لطان القاري، نرش دار 

إحياء الرتاث العريب، بريوت، بدون تاريخ .

- املس�تدرك عىل الصحيحني، للحاكم النيس�ابوري، طبعة دائ�رة املعارف العثامنية، 

حيدر آباد، 1334 ه�، نرش دار املعرفة، بريوت .

- املستصفى يف علم أصول الفقه، أليب حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل، نرش دار 

إحياء الرتاث، بريوت، عن الطبعة األوىل باملطبعة األمريية ببوالق، 1324ه�.
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- مس�ند اإلمام أمحد بن حنبل، مصور مؤسسة قرطبة، القاهرة، عن الطبعة امليمنية، 

بدون تاريخ .

- مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق عدة حمققني، بإرشاف الشيخ شعيب األرناؤوط، 

طبعة مؤسسة الرسالة، بريوت، ط1، 1413: 1421 ه�-  1993: 2001 م .

- مسند إسحاق بن راهويه، لإلمام إسحاق بن إبراهيم بن خملد بن راهويه احلنظي، 

حتقي�ق د. عب�د الغفور بن عبد احلق البلويش، طبعة مكتب�ة اإليامن، املدينة املنورة، 

ط1، 1412 ه� - 1991 م .

- مسند أيب داود الطياليس، نرش دار املعرفة، بريوت، بدون تاريخ .

- مس�ند أيب يعىل املوصي ، حتقيق حس�ني س�ليم أس�د ، طبعة دار املأمون للرتاث ، 

دمشق ، ط1 ، 1406 ه� - 1986 م .

- املصن�ف الب�ن أيب ش�يبة، أيب بكر عبد اهلل ب�ن حممد بن أيب ش�يبة العبيس الكويف، 

حتقيق حممد عوامة، طبعة رشكة دار القبلة، جدة، ومؤسسة علوم القرآن، دمشق، 

ط1، 1427 ه� - 2006 م .

- مع�اين الق�رآن وإعرابه، أليب إس�حاق إبراهيم بن الرسي الزج�اج، رشح وحتقيق 

د. عب�د اجللي�ل عب�ده ش�لبي، طبع�ة دار احلدي�ث، القاه�رة، ط 2، 1418 ه�- 

1997م.

- مع�اين القرآن الكريم، أليب جعفر النحاس، حتقيق حممد عي الصابوين، جامعة أم 

القرى، مكة املكرمة، ط1، 1408 ه� - 1988 م . 

- معج�م البل�دان، لياق�وت ب�ن عب�د اهلل احلموي، طبع�ة دار ص�ادر،1399 ه� - 

1979م .

املصـادر واملراجـــــع
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- املعجم الكبري لإلمام أيب القاسم سليامن بن أمحد الطرباين، حتقيق محدي عبد املجيد 

السلفي، طبعة دار إحياء الرتاث، بريوت، ط2، بدون تاريخ .

- املعجم الوسيط، إلبراهيم مصطفى، وأمحد حسن الزيات، وغريمها، إصدار جممع 

اللغ�ة العربية بجمهورية مرص العربية، نرش دار الدعوة، اس�تانبول، تركيا. بدون 

تاريخ . 

- املعرفة والتاريخ، لإلمام يعقوب بن سفيان الفسوي، حتقيق د. أكرم ضياء العمري، 

طبعة مكتبة الدار، املدينة املنورة، ط1، 1410 ه� .

- معرف�ة الصحاب�ة، أليب نعي�م أمحد ب�ن عبد اهلل بن أمح�د بن إس�حاق األصبهاين، 

طبع�ة دار الوط�ن، الري�اض، حتقيق عادل يوس�ف الع�زازي، ط1، 1419 ه� - 

1998م.

- معرف�ة عل�وم احلدي�ث وكمي�ة أجناس�ه ، للحاك�م أيب عب�د اهلل النيس�ابوري ت 

405 ه��، طبع�ه دار اب�ن حزم ب�ريوت ، ط1 س�نة 2003 م ، حتقيق ورشح أمحد 

ابن فارس السلوم.  

- املغازي ملحمد بن عمر بن واقد الواقدي، حتقيق د. مارس�دن جونس، منشورات 

األعلمي للمطبوعات، بريوت، ط3، 1409 ه�- 1989 م .

- مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ، للخطيب الرشبيني ، نرش دار الفكر، 

بريوت، بدون تاريخ.

- مف�ردات القرآن، للراغب األصفهاين، حتقي�ق صفوان عدنان داوودي، طبعة دار 

القلم، دمشق، ط1، 1412 ه�- 1992 م .
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- املفه�م مل�ا أش�كل م�ن تلخيص مس�لم، أليب العب�اس أمحد ب�ن عمر ب�ن إبراهيم 

القرطبي، حتقيق حميي الدين ديب مستو وآخرين، طبعة دار ابن كثري، ودار الكلم 

الطيب، دمشق، ط1، 1417 ه�- 1996 م . 

- مناق�ب الش�افعي، أليب بك�ر أمحد بن احلس�ني البيهقي، حتقيق الس�يد أمحد صقر، 

طبعة مكتبة دار الرتاث، القاهرة، بدون تاريخ.

- املوافقات يف أصول الرشيعة، أليب إسحاق الشاطبي، بعناية الشيخ إبراهيم رمضان 

دار الفتوى لبنان، طبعة دار املعرفة، بريوت، ط1، 1415 ه� ، 1994 م .

- مقدم�ة اب�ن الصاح، طبع�ة دار املعارف، القاه�رة، حتقيق الدكتورة عائش�ة بنت 

الشاطئ، طبعة دار املعارف، القاهرة، طبعة جديدة حمررة، بدون تاريخ . 

 - م�ن أرسار التعبري القرآين دراس�ة حتليلية لس�ورة األح�زاب، للدكتور حممد حممد 

أبو موسى، طبعة مكتبة وهبة، القاهرة، ط2، 1416 ه�- 1996 م .

- نزه�ة النظ�ر رشح نخب�ة الفكر، يف مصطلح أه�ل األثر، البن حجر العس�قاين، 

طبعة دار الكتب العلمية، بريوت، 1401 ه�- 1981 م .

- نظم الدرر يف تناس�ب اآليات والس�ور، لربهان الدين أيب احلسن إبراهيم بن عمر 

البقاعي، ط1، 1389 ه�- 1969 م .

- النهاية يف غريب احلديث واألثر، لإلمام جمد الدين أيب السعادات اجلزري، حتقيق 

حممود حممد الطناحي، طبعة املكتبة العلمية، بريوت، بدون تاريخ .

 - هناي�ة املحتاج إىل رشح املنهاج، لش�مس الدين حممد ب�ن أيب العباس أمحد بن محزة 

اب�ن ش�هاب الدي�ن الرم�ي، ن�رش دار الكت�ب العلمي�ة، ب�ريوت، 1414ه�� - 

1993م. 

املصـادر واملراجـــــع
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 - النه�ي عن س�ب األصحاب وما في�ه من اإلث�م والعقاب، للحافظ ضي�اء الدين 

أيب عب�د اهلل حمم�د ب�ن عبد الواح�د بن أمح�د املق�ديس، � ت 643 �، حتقيق حميي 

الدين نجيب، طبعة مكتبة العروبة، الكويت، ط1، 1413 ه� - 1992 م .

- اهلداية إىل بلوغ النهاية يف علم معاين القرآن وتفس�ريه، وأحكامه، ومجل من فنون 

علوم�ه، أليب حمم�د مكي بن أيب طالب مَحّوش بن حممد بن خمتار القييس القريواين 

ث�م األندل�يس القرطبي املالكي، حتقي�ق جمموعة من الباحثني، كرس�ائل جامعية، 

طبعة كلية الرشيعة والدراس�ات اإلسامية - جامعة الشارقة، ط1، 1429 ه�- 

2008 م .

- الوس�يط يف علوم ومصطلح احلديث، ملحمد بن حممد بن سويلم أبو ُشهبة، طبعة 

دار الفكر العريب، القاهرة .
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الفهارس العامة للكتاب

ويشتمل عىل:

- فهرس تفصييل باملوضوعات واإلشارات إىل أهم الفوائد 
والدالالت .

- فهـرس اآليـات القرآنيـة الـواردة يف الكتـاب يف فضائل 
الصحابة وما جيري جمراها .

- فهـرس بأعالم الصحابة املذكورين يف الكتاب الذين ورد 
أنه نزلت فيهم آيات ثناء أو ما جيري جمرى الفضيلة .

- فهرس األئمة أصحاب عيون األقوال يف الصحابة الكرام 
الواردة يف الكتاب ومواضعها .

- الفهرس اإلمجايل للمحتوى .

الفهارس العامة للكتاب
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فهرس تفصيلي باملوضوعات واإلشارات إىل أهم الفوائد والدالالت

افتتاحية 
بني يدي الكتاب 

مقدمة الكتاب 
 كثرة آيات الثناء عىل الصحابة والعناية هبم 

سبب اختيار البحث، وكيفية مجع اآليات 
الغرض من هذا البحث 

منهج تناول اآليات، والدراسات السابقة، ومميزات هذه الدراسة 
خطة البحث 

كلمة شكر 

متهيد: يف تعريف ال�ص���حابي وطبقات ال�صحابة ومراتبهم وعددهم 

وبع�ض الف�صائل التي ال ي�صاركهم فيها غريهم 

أوالً: تعريف الصحايب 
تعريف الصحايب لغة 

تعريف الصحايب اصطاحًا: �املحدثون واألصوليون�
من تعريفات األئمة للصحايب، والتعريف املختار وفيه مخسة تعريفات 

 رشح تعريف احلافظ ابن حجر 
ثانيًا:عدد الصحابة 

ثالثًا: طبقات الصحابة ومراتبهم وقول ابن األثر وأمحد يف مراتبهم 
ترتيب العلامء لطبقات الصحابة وفيه تقسيم ابن سعد، واحلاكم 

5
7
9

10
12
13
14
15
17

19

21
21
22
23
25
26
28
29

صاملوضــــــــوع

فهرس تفصيلي باملوضوعات واإلشارات إلى أهم الفوائد والدالالت
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أفضل الصحابة، وأفضل أصنافهم 
رابعًا: فضائل للصحابة ال يشاركهم فيها أحد و)فيه ثامين فضائل( 

الف�ص���ل االأول: ذكر جملة وافرة من ف�صائل ال�صحابة والثناء عليهم 

يف القراآن الكرمي اإجمااًل 

متهيد، وفيه منهج التناول يف هذا الفصل 
أوالً: مما ورد يف فضلهم مجيعًا من اآليات 

هم خري مجاعة أخرجت للناس 
اصطفاء اهلل هلم 

ُحسن حاهلم وطيب مآهلم وأرشف صفاهتم 
هم الساجدون اخلاشعون املقبلون عىل اهلل 

هم أهل الرشاد واهلدى 
وعد اهلل هلم باالستخاف يف األرض وحتقق ذلك 

هم املجاهدون املفلحون املوعودون باجلنان 
وصفهم بالصدق الشامل لإليامن والفعل والقول 

هم يف الفضل درجات 
أمر اهلل رسوله ملسو هيلع هللا ىلص بالعفو عنهم ومشاورهتم 

حّبب اهلل إليهم اإليامن والطاعة 
مدح اهلل امتثاهلم 

تبشريهم بقبول بيعتهم ووصفهم بأرشف الصفات 
تبشريهم بالفضل الكبري 

32
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39
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40
42
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43
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صاملوضــــــــوع
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تسميتهم باملسلمني يف خطاب ترشيف 
شهادة اهلل هلم بام يف قلوهبم من اإليامن 

التحذير من اتباع غري سبيلهم 
األمر بمواالهتم 

 وجودهم سبب يف دفع العذاب 
حرمة إيذائهم 

أمر اهلل لنا باالستغفار هلم وإحسان الظن هبم 
ثانيًا: مما ورد يف أهل بدٍر من اآليات

 كفى اهلل هبم رسوله ملسو هيلع هللا ىلص 
أثبت هلم العون 

أثبت اهلل هلم اإليامن 
استجابة اهلل دعاء نبيه ودعاءهم 

سبق العفو عنهم ورفع اهلل عنهم املؤاخذة يف أخذ الفدية 
ثالثًا: مما ورد يف فضل أهل أحد من اآليات

 سامهم اهلل تعاىل باملؤمنني 
شهداؤهم أحياء عند رهبم 

منهم رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه 
حلم اهلل عليهم وعفوه عنهم 

تطييب خاطرهم وتعزيتهم 
تثبيت اهلل وتعزيته هلم وحتذيرهم من أسباب الفشل 
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إعادة التخفيف عنهم وتقوية عزمهم
امتداح اهلل استجابتهم رغم ما أصاهبم 

رابعًا: مما ورد يف فضل أهل اخلندق من اآليات
أثبت اهلل هلم اإليامن ونوه بصربهم ويقينهم 

خامسًا: ما ورد يف فضل أهل بيعة الرضوان باحلديبية من اآليات 
ريض اهلل عنهم وأثنى عىل ما يف قلوهبم 

إنزال السكينة يف قلوهبم 
إلزامهم كلمة التقوى وأحقيتهم هبا 

تبشريهم بإسام أهل مكة 
سادسًا: ما ورد يف فضل أهل غزوة العرسة من اآليات 

تبشريهم بالتوبة عليهم ومدح استجابتهم يف ساعة العرسة 
سابعًا: ما ورد يف رسية عبد اهلل بن جحش من اآليات 

فّرج اهلل عنهم ورىّض عنهم رسوله ورّد عىل املرشكني تعيريهم 
ثناء اهلل عليهم وتبشريهم برمحته هلم 

ثامنًا: ما ورد يف فضل فقراء الصحابة من اآليات
 مدحهم اهلل بصدق إقباهلم عليه عىل الدوام ووّص هبم نبيه ملسو هيلع هللا ىلص 

أمر اهلل رسوله ملسو هيلع هللا ىلص بالرتفق واالعتناء هبم 
تنويه اهلل بصربهم عىل أذى املرشكني بمكة 

امتداح اهلل تعاىل هلم بالّتعفُّف مع شدة احلاجة 
تقلب أهل الّصفة يف العبادات والطاعات 

51
52
53
53
54
54
54
54
54
55
55
56
56
56
57
57
57
58
59
59

صاملوضــــــــوع



���

 

صدقهم الذي ظهر يف حترسهم عىل قعودهم عن اجلهاد يف غزوة العرسة 
لقلة ذات اليد 

تاسعًا: ما ورد يف عذر املستضعفني بمكة وفضلهم من اآليات 
عذرهم وصربهم عىل األذى 
احلض عىل القتال من أجلهم 

عارشًا: ما ورد يف فضل املهاجرين من اآليات 
سّجل اهلل هلم هجرهتم ووعدهم بحسن املنزل يف الدنيا واآلخرة 

إثبات إيذائهم يف اهلل تعاىل 
وعد اهلل هلم بالرزق احلسن يف الدنيا واآلخرة وأنه سريضيهم 

 وعده تعاىل بتكفري سيئاهتم وإدخاهلم اجلنة 
وعد اهلل هلم باالستخاف يف األرض 

اإلشارة إىل علو درجة اهلجرة واجلهاد 
قبول اهلل هجرة من تأخرت هجرته من املس�تضعفني ووعدهم باملغفرة 

اإلشارة إىل فضل من آمن بعد صلح احلديبية وهاجر 
حادي عرش: ما ورد يف فضل املهاجرين واألنصار من اآليات 

هم املؤمنون حقًا املوعودون باجلنة 
فضل سبقهم وإعداد اجلنة هلم 
أيد اهلل رسوله ملسو هيلع هللا ىلص ونرصه هبم 

ثاثة أوسمة للمهاجرين وأربعة لألنصار تدل عىل متام صدقهم
تاب اهلل عليهم وعفا عنهم 

59
60
60
60
61
61
61
61
62
62
63
63
63
64
64
64
64
65
65

صاملوضــــــــوع

فهرس تفصيلي باملوضوعات واإلشارات إلى أهم الفوائد والدالالت



في ظالل آيات الثناء على الصحابة النجباء ��0

 

تويل اهلل األنصار وحفظه هلم من الفشل 
ثاين عرش: ما ورد يف فضل آل البيت من اآليات

فضل عّي وفاطمة الزهراء واحلسنني 
فضل عّي ومحزة وعبيدة بن احلارث 

اختص�اص آل البيت بخمس اخلمس م�ن الغنيمة وباخلمس من الفيء 
وحتريم الصدقة عليهم 

األمر بمودهتم 
إذهاب اهلل الرجس عنهم 
فضل زوجات النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

زوجات النبي ملسو هيلع هللا ىلص أمهات للمؤمنني هلن حرمة األمومة 
اختيار الزوجات اهللَ ورسوَله 

ست عرشة آية يف تربئة أم املؤمنني عائشة وختمها بوصفها بالطهارة والطيب 
 نزول بعض الرخص بربكة أم املؤمنني عائشة 
نزول آية استجابة لسؤال أم املؤمنني أم سلمة 

نزول آية أخرى عظيمة رسيعًا اس�تجابة لس�ؤال أم املؤمنني أم س�لمة، 
وأخرى يف بيتها 

تزويج اهلل رسوله بالسيدة زينب بنت جحش 
نزول آية احلجاب بربكة السيدة زينب بنت جحش 

ثالـث عـرش: ما ورد يف فضل من آمن منهم من أهل الكتاب من اآليات  
معرفتهم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وإيامهنم به

هم الذين يتلون التوراة حق تاوهتا 
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ثناء اهلل عليهم بإيامهنم ومجلة من فضائل أعامهلم ووعدهم بتوفيتهم أجرهم 
إيتاء اهلل هلم أجرهم مرتني 

مدح اهلل الراسخني يف العلم منهم ووعدهم باألجر العظيم 
مدح النجايش ومن آمن من أهل الكتاب 

رابع عرش: ما ورد يف حق أفراد منهم ريض اهلل عنهم من اآليات
ما ورد يف حق أيب بكر الصديق �وفيه مخسة بنود� 

ما نزل يف صهيب بن سنان 
منقبة لزيد بن حارثة 

ما نزل يف حقِّ عامر بن يارس 
ما نزل يف عبد اهلل بن سام 

ما نزل يف بعض الصحابة 
ما نزل يف بعض السابقني إىل اإلسام منهم 

ما نزل يف فضل بعضهم مات يف الطريق مهاجرًا 
ونزل يف بعضهم 

ما نزل يف حق عبد اهلل ابن أم مكتوم 
من موافقات القرآن لعمر بن اخلطاب، واالستجابة له و�فيه بندان� 

ما جاء أنه نزل يف حق عثامن بن عفان، و�فيه بندان� 
ما نزل يف عبد الرمحن بن عوف ورجل من األنصار 

ما نزل بسبب سعد بن أيب وقاص 
ما نزل موافقًا لقول أحد األنصار 

ما نزل بسبب ما حدث لرِصمة بن قيس األنصاري 
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جرب اهلل خاطر زيد بن أرقم 
ما نزل يف شأن خولة بنت ثعلبة األنصارية 

ما نزل إجابة عن سؤال لسلامن الفاريس وتفريج اهلل تعاىل عنه وإفراحه 

الف�صل الثاين: يف ظالل اآيات الثناء على ال�صحابة عامة 

* تزكيـة اهلل تعـاىل هلـم والتبشـر هبـم والتنويـه بأوصافهـم يف الكتب 
الساموية السابقة

متهــيد 
وقت نزول آية ﴿ ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ ﴾ 

املعنى العام لآلية 
دخول عموم الصحابة فيها عند اجلمهور 

االستدالل باآلية عىل عدالة الصحابة 
بيان بعض ما يف اآلية املذكورة من املعاين واللطائف والفضائل 

اآلية بيان للمشهود به يف اآلية السابقة عليها 
فائدة من اتفاق مطلع السورة مع خامتتها 

تزكية اآلية للصحابة ظاهرًا وباطنًا 
صفة األصحاب التي استحقوا هبا الفتح والتمكني 

شفوف أنوار بواطنهم عىل ظواهرهم 
من صفات بواطنهم ابتغاء فضل اهلل ورضوانه 

توازهنم واعتداهلم يف السلوك 
وصفهم بالرمحة هنا احرتاس وتكميل للوصف احلسن 
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حيازهتم مقام اإلمامة والقدوة 
أنوار وجوههم كانت مظهرًا جليًا 

تشبيههم بالزرع والشطء وما فيه من الداللة 
هم َنْبُت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

تقوية رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هبم 
دالالت وصفهم بمعية رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

دالالت يف وصفهم ب� ﴿ ٺ  ٺ  ٿ   ٿ ﴾ 
وعده�م باملغفرة ونوع �من� يف قوله تعاىل ﴿ ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  

ڈ  ڈ﴾ 
داللة اآلية عىل استمرار صاحهم، والرد عىل بعض الزائغني 
إفادة اآلية التحذير من تناوهلم بسوء، وأقوال األئمة يف ذلك 

وصف اإلمام عي بن أيب طالب ريض اهلل عنه هلم 
* نفى اهلل عنهم اخلزي يف اآلخرة وأثبت هلم العزنَّ والكرامة 

معنى اخلزي واملراد بنفي اخلزي عنهم يف قوله تعاىل ﴿ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ ﴾ 

بيان بعض ما يف اآلية املذكورة من الفضائل يف حق الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه 
بيان علو مقام النبي ملسو هيلع هللا ىلص عند ربه تعاىل 

البرشى بنفي مجيع أنواع اخلزي عنهم وتلقيهم األمان 
 من أقوال العلامء يف ذلك 

داللة اآلية عىل مغفرة اهلل تعاىل هلم مجيع ذنوهبم
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سبب عدم اإلخزاء 
تنبيه اآلية هلم إىل املحافظة عىل سبب هذه الكرامة 
اإلشارة إىل موهتم عىل اإليامن وحتصيل الرضوان 

عدالتهم ووجوب مزيد األدب معهم 
خامت����ة 

* جعلهم اهلل عدوالً وسطًا خيارًا 
متهــيد 

الصحاب�ة ه�م األص�ل يف اخلطاب يف قوله تع�اىل: ﴿ ڤ  ڤ  
ڤ  ڤ ﴾ 

معنى الوسط، ورشف الوصف بالوسطية 
داللة اآلية عىل فضل الصحابة وعدالتهم ، و)فيها داللتان( 

 الداللة األوىل، وهي الداللة العامة لآلية ودخول الصحابة دخوالً أوليًا 
من مظاهر الوسطية يف هذه األمة 

الداللة الثانية لآلية، وهي داللة خاصة بالصحابة الكرام 
 من نصوص العلامء يف داللة اآلية عىل عدالة الصحابة 

تعليق عىل استدالل األصوليني وأئمة أهل احلديث هبذه اآلية 

تعظيم حرمة الصحابة 
إيضاح وإجابة عن اعرتاض مهم وهو الوارد يف حديث احلوض 

كلمة عظيمة لإلمام الشوكاين 
* هم خر أمة واخليار من خر أمة 
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متهيد يف عموم وخصوص اآلية الواردة ﴿ ٺ  ٺ  ٺ ﴾ 
معنى اآلية الواردة، وأقوال العلامء يف دالالهتا عىل خرية الصحابة 

داللة اخلطاب يف قوله تعاىل ﴿ ٺ ﴾ عىل فضلهم 
داللتها عىل فضلهم عىل القول بالعموم يف قوله ﴿ ٺ ﴾

أقوال العلامء يف داللتها بني العموم واخلصوص 
* الصحابة أهل الطاعة الذين َحبنََّب اهللُ إليهم اإليامن وزينه يف قلوهبم 

متهــيد 
معنـى اآليـات الكريمة إمجـاالً ﴿ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ﴾ و﴿ ڳ  

ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ں ﴾ 

يف ظالل اآليات الواردة، وما فيها من الدالالت عىل فضل األصحاب 
حتبيب اهلل تعاىل هلم اإليامن والعمل بمقتضاه 

تبغيض اهلل هلم مجيع أنواع املعايص 
نزوهلم عىل حكم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص راضني مهام كانت فيه مشقة عليهم 

ختفيف اهلل عنهم بربكة طاعتهم ورسعة استجابتهم ألوامر اهلل ورسوله 
التجرؤ عىل اهلل باعتقاد خاف ما نصت أو دلت عليه اآليات يف حقهم 

اصطفاؤه�م وإذاقتهم حاوة اإليامن حت�ى كانوا يف قمة الرضا باهلل ربا 
وباإلسام دينًا وبمحمد رسوالً 

تنبيه وتعليق عىل نزول آية ﴿ ٿ ٿ  ٿ  ٿ ﴾ بسبب أحد األخطاء 
أو إحدى املعايص النادرة 

* وعدهم اهلل مجيعًا باجلنة عىل اختالف مراتبهم يف الفضل 
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بيان ما يف اآلية من الفضائل إمجاالً ﴿ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ     ﴾ 
بيان معنى اآلية الكريمة، وما فيها من الدالالت تفصياًل 

املقصود باحلسنى 
املراد بالفتح عند اجلمهور وغريهم 

دخول عموم الصحابة يف الوعد باحلسنى 
س�بب تفضي�ل القت�ال واإلنفاق يف س�بيل اهلل قبل الفتح ع�ىل ما بعده، 

وبيان العلامء لذلك 
اس�تدالل اإلمام ابن حزم هبذه اآلية عىل أن س�ائر أصحاب رس�ول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص يف اجلنة 
إيضاح مهم واستثناءات 

الصحابة إما جماهد أو معذور أو قاعد عىل نية اجلهاد 
القول يف دخول األعراب الذين ختلفوا عن تبوك يف الوعد باحلسنى وعدمه 

حال املنافقني وعدم عدهم من الصحابة أصًا 
* مواالة أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وحمبتهم 

ِر والية الصحابة هلل ورسـوله ومعنى النهي واإلرشـاد يف  متهيـد يف : تَقرُّ
قوله تعاىل﴿ ې  ې  ې  ى  ى  ائ ﴾ 

سبب نزول اآليتني الكريمتني الواردتني 
معنى اآليتني الواردتني ودالالهتام عىل فضلهم، ومواالهتم 

التنويه بأن الصحابة هم أولياء اهلل ورسوله
هم �حزب اهلل� هبذا وصفوا وهبذا سموا 
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بيان كوهنم أعامًا يف هذه احلزبية 

معنى الوالية يف اآلية وترتب والية املؤمنني عىل والية اهلل ورسوله 

عموم الوالية يف اآلية 

عدم اختصاص اآلية بسيدنا عي بن أيب طالب ودخوله فيها 

سبب االقتصار عىل وصف املؤمنني باألوصاف الواردة يف اآلية واملراد هبا 

معنى قوله تعاىل :﴿ وئ  وئ ۇئ  ۇئ ﴾ 

أوصاف متكررة للصحابة 

معنى مواالة أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وبعض مظاهرها 

 بعض ما ورد يف احلث عىل حمبتهم وحمبة عي بن أيب طالب وتويل مجلتهم 

وعدم التفرقة بينهم 

الف�صل الثالث: يف ظالل اآيات الثناء على اأ�صحاب امل�صاهد منهم مع 

ر�صول الله ملسو هيلع هللا ىلص 

* يف ظالل آيات الثناء عىل أهل بدر 

متهيد يف فضل يوم بدٍر وفضل أهله إمجاالً 

من فضائل أهل بدٍر ومنن اهلل تعاىل عليهم 

أهل بدر أسوة لكل من بعدهم 

جعل اهلل الفرقان عىل أيدهيم 

مدحهم اهلل باإلخاص التام له سبحانه وأبانت مواقفهم عن ذلك 

من مواقف أهل بدر الدالة عىل متام صدقهم مع اهلل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص 
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من فضائلهم: شهادة اهلل هلم يف كتابه باإليامن 
أظه�ر اهلل هل�م من آيات النرص والتأييد م�ا ال يكون إال ألوليائه وبعض 

هذه اآليات 
سجل اهلل هلم يف كتابه بعض مواقفهم العظيمة 

ن�زول قوله تع�اىل ﴿ ں  ں﴾، وقول�ه ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پ﴾ اآلية

من فضائلهم يف السنة أهنم خرية املؤمنني أو من خريهتم 
آخ�رًا : كل من ش�هد ب�درًا مغفور له مقطوع بدخول�ه اجلنة ونجاته من 

النار وما ورد يف ذلك 
* وعـد اهلل اخلارجـني لبدر احلسـنى جلهادهم والقاعدين عنها حلسـن 

عقيدهتم وصدق نياهتم 
متهيـد: فيمـن نزلت اآلية الـواردة وفوائـد حتليلية عـدة يف ﴿    ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ  ٻ ﴾ 
املقصود باحلسنى والدرجات يف اآلية 

يف اآلية ثاث مجاعات كلهم داخلون يف الفضل 
تزكية اآلية لبواطنهم 

ما ورد فيمن نزلت هذه اآلية 
اآلية بني عموم اللفظ وخصوص السبب 

من األغراض املستفادة من اإلعام بعدم التسوية بني الفريقني 
عدم توجيه اهلل تعاىل أو رسوله أي لوم ملن مل خيرج لبدر 
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ِعظم تفاوت الدرجات بني الفرق املوعودة باجلنة 
وجوه يف تفسر اآلية ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ﴾ 

الوجه األول: الوعد باحلسنى للخارجني وألصحاب األعذار وبيان ذلك 
الوجه الثاين: الوعد باحلسنى لألصناف الثاثة وبيان ذلك 

تقدير معنى اآلية عىل الوجه الثاين 
تأييد الوجه الثاين بام ورد يف سبب نزوهلا 

القائلون بالوجه الثاين 
من نصوص العلامء القائلني بالوجه الثاين 

* الثناء عىل شهداء ُأحد ريض اهلل عنهم 
متهــيد 

يف ظالل اآليات الكريامت الواردة يف فضل شـهداء أحد ﴿ گ  گ  
ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ﴾ 
أوالً: أسباب نزول هذه اآلية 

 مـا جاء يف سـبب نزول اآليـة من الروايـات وهي تبـني معناها وفضل 
شهداء أحد 

ثانيـًا: معنى هذه اآليات وبعض ما تضمنتها من الفوائد الدالة عىل علو 
مقام شهداء ُأحد، ومن مل يلحق هبم بعد من الصحابة

املعنى اإلمجايل آلية ﴿ گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ ﴾ 
حياة أرواح الشهداء أخص وأكمل من غريها من األرواح 

مجع اهلل هلؤالء الشهداء مرستني 
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داللة اآلية عىل شدة تعلق الشهداء بإخواهنم وخلوص أخوهتم 
داللة اآلية عىل كون الصحابة الذين مل يلحقوا بالشهداء أولياء هلل تعاىل 

إشارة اآلية إىل عدم حلوق نكبة هبم بعدها مثل التي كانت يف أحد 
معنى االستبشار الثاين وهو الذي يف قوله تعاىل ﴿ ۆ  ۆ      ۈ  

ۈ  ٴۇ﴾ 
إفادات عدة تدل عىل عظم هذا االستبشار 

ثالثًا: سـياق اآليـات وربطها بام قبلها وما فيه مـن الفوائد وكامل العناية 
برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه 

نزول اآليات ختفيفًا عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه 
نزول اآليات ردًا عىل حتزين املنافقني للصحابة
نزول اآليات إجابة عن شبهة من شبه املنافقني 

* الثناء عىل أنس بن النض وأشباهه وَمْن ثبت مع الننَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بُأحد 
متهيد

أوالً: بيـان معنـى اآليـة الكريمـة ﴿  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴾ واملـراد 
باملؤمنني فيها 

امل�راد بالعه�د يف قول�ه تع�اىل:﴿ ٻ  ٻ  پ  پ  پ﴾ عه�دان 
خاص وأخص أو العهد العام 

املقصود بالنحب يف قوله تعاىل ﴿ ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ﴾ 
املراد باالنتظار يف ﴿ ٺ  ٺ  ٺ ﴾ 

معنى قوله تعاىل: ﴿ ٿ  ٿ  ٿ ﴾ ودالالته 
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ثانيًا: ما ورد يف سبب هذه اآلية
نزول اآلية يف حق أنس بن النض وأشباهه 

نزوهلا يف حق طلحة بن عبيد اهلل 
نزوهلا يف حق مصعب بن عمري 

ثالثـًا: بعض ما يف اآليـة من املعاين والفوائد واللطائـف التي تبني فضل 
أصحاهبا 

داللة وصفهم بأهنم رجال 
داللة اآلية عىل صدقهم وكامل اشتياقهم للشهادة يف سبيل اهلل 

من فوائد ﴿ ٿ  ٿ  ٿ ﴾: تأكيد نفي التغيري والتبديل عنهم 
ومنها: مساواة الفريقني يف الصدق وحمافظة املنتظرين عىل العهد 

يف اآلية تعريض بذم املنافقني 
إشارة اآلية إىل فضل أهل غزوة األحزاب 

* ملحق بام جاء يف ثبات النبي ملسو هيلع هللا ىلص  وبعض ما ورد يف فضل من ثبت معه 
ملسو هيلع هللا ىلص بأحد وأبىل بالء حسنًا، وكلهم ممن صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه 

أوالً: ِذْكُر ثباِت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف غزوة أحد وما ناله من شدة األذى 
ثانيًا: بعض ما ورد يف فضل من ثبت مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص بأحد وأبىل فيها بالء حسنًا 

متهـــيد
بعض الروايات يف مواقف هؤالء األبطال ريض اهلل عنهم 

منهم محزة بن عبد املطلب 
 منهم عبد اهلل بن جحش 

205
205
206
207

208
208
208
208
209
209
210

211
211
217
217
219
219
220

صاملوضــــــــوع

فهرس تفصيلي باملوضوعات واإلشارات إلى أهم الفوائد والدالالت



في ظالل آيات الثناء على الصحابة النجباء ��2

 

منهم أبو دجانة األنصاري 
منهم مجاعة من األنصار 

منهم أبو طلحة األنصاري 
منهم سعد بن أيب وقاص 

منهم عي بن أيب طالب ومجاعة كثرية 
منهم عمرو بن اجلموح

منهم سعد بن الربيع األنصاري
* الثنـاء عىل من شـهد محراء األََسـد وهم من بقي من املسـلمني الذين 

شهدوا أحدًا 
متهيـد، واملعنى العـام لآلية الـواردة ﴿ ې  ې  ې  ى  ى  

ائ  ائ    ەئ  ەئ ﴾ 
أوالً: ما صح يف سبب نزول هذه اآليات، وبعض ما جاء يف غزوة محراء األسد 

ثانيًا: بيان معاين اآليات الواردة فيمن شهد محراء األسد وبعض ما فيها 
من الفوائد الدالة عىل فضلهم
وعدهم اهلل أال يضيع أجرهم 

معنى الَقرح ودالالته 
رس اجلمع بني اإلحسان والتقوى يف اآلية 

نوع �ِمن� يف قوله تعاىل: ﴿ وئ  ۇئ  ۇئ ﴾ 
املراد بالناس يف قوله تعاىل: ﴿ ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ﴾ 

داللة أخرى عىل شدة إخاصهم وثبات يقينهم ريض اهلل عنهم 
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زيادة إيامن الصحابة وترقيهم 

انقلب أهل محراء األسد بأربع نعم 

داللة التنوين يف �نعمة� ووصفها بأهنا �من اهلل� 

إتيان أهل محراء األسد أفضل ما يأيت به الساعون وحتصليهم أفضل ما حيصلون 

تذكري وترجية يف قوله تعاىل ﴿ ڀ  ٺ  ٺ   ٺ ﴾ 

داللة املطابقة بني استبشار شهداء ُأحد وما انقلب به أهل محراء األسد 

* ملحق ببعض ما ورد يف صفة اخلارجني حلمراء األسد ريض اهلل عنهم 

* عطاءات الرمحن ألهل بيعة الرضوان 

متهي�د يش�تمل عىل بع�ض م�ا تضمنته اآلي�ات م�ن الثن�اء والبرشيات 

والتحذير من اعتقاد ما خيالفها 

إشارة إىل فضل من كانت البيعة بسببه 

إيضاح اإلمام أيب بكر اجلصاص لبعض دالالت آية ﴿ ک  ک  ک  

گ   گ ﴾ 
احتجاجات مهمة للعلامء بآية الرضا عن أهل بيعة الرضوان 

أوالً: التعريف ببيعة الرضوان 

ثانيًا: من فضائل أهل احلديبية، وهم أهل بيعة الرضوان ومنن اهلل تعاىل 

عليهم، كام شهدت هبا اآليات 

ملاذا جعل اهلل هذا الصلح فتحًا مبينًا ؟ 

ما ترتب عىل البيعة هو من ثمرات الصدق 
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مخس�ة أمور عظيم�ة يف حق رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ترتبت عىل صل�ح احلديبية 
وبيعة الرضوان 

أمور عظيمة ترتبت عىل صلح احلديبية يف حق أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
من املنن إنزال السكينة يف قلوهبم 

ال س�بيل إىل الطع�ن يف تقواه�م بعد إخب�ار اهلل تعاىل أهن�م أحق بكلمة 
التقوى وأهلها 

أثبت اهلل هلم الرضا وَمْن ريض عنه فا يعذبه أبدًا 
من عيون نصوص العلامء وتعليقاهتم عىل آية الرضا واستدالالهتم هبا 

تعظم الشأن يف جعل بيعتهم للرسول ملسو هيلع هللا ىلص بيعة هلل تعاىل واملقصود بقوله 
تعاىل ﴿ پ  پ  پ  ڀ ﴾ 

م�ن املن�ن أن�ه تعاىل لعلم�ه ب�ام يف قلوهبم واس�اهم وطي�ب خواطرهم 
وبرشهم بفتح قريب 

ثالثًا: فضل أهل بيعة الرضوان يف السنة 
رابعًا: إمجاع أهل السنة عىل أن أهل بيعة الرضوان مقطوع هلم باجلنة 

كلمة عظيمة لإلمام اآللويس 
* يف ظالل آيات الثناء عىل أهل غزوة تبوك، وهي غزوة العرسة 

متهيد يف منهج تناول اآليات 
أوالً: التعريف بغزوة العرسة وشدة االبتالء فيها 

ثانيًا: فضل اخلارجني لغزوة تبوك
فضلهم جاء من طريقني األول مدح اخلارجني، واآلخر شدة ذم القاعدين 
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ثالثًا: يف ظالل آيات غزوة تبوك وشهاداهتا ودالالهتا عىل فضل أصحاهبا، 
وبعض ما ورد يف فضلهم ومواقفهم من األحاديث واآلثار
فاز فيها اخلارجون واملتقون القاعدون بإذن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

وصف اهلل اخلارجني إليها بالصدق 
األمر بلزوم الّصادقني بني عموم لفظ اآلية وخصوص سببها 

وعد اهلل اخلارجني إليها باخلريات ووصفهم بالفاح 
فوزهم بتوبة اهلل عليهم 

إيضاح وبيان للتوبة يف هذه اآلية الكريمة وما فيها من املعاين والفوائد 
التوبة كانت عن مقاربة ال عن مقارفة 

ال ذمَّ يف اآلية وال تبكيت بل مدح وتعظيم 
داللة ضم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إليهم يف هذه التوبة 

معنى التوبتني املذكورتني يف اآلية 
حقيقة هذه التوبة مدح وثناء وإمتام لفرحهم دون منغصات 

ختوفهم مقاٌم عاٍل يف املراقبة واإلخاص 
لو فرض أن التوبة كانت عن معصية يف حق الصحابة 

معنى التوبة يف حق رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
تأكيد رفع العتاب عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إن ُفِرض حصول موجبه 

عدم قرص الفضل عىل املهاجرين واألنصار 
من دالالت التنويه بام لقي أهل هذه الغزوة من الشدة 

من فضائلهم ما أراهم اهلل من اآليات الدالة عىل عناية اهلل تعاىل هبم 
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وصفهم اهلل باإلحسان وضمن هلم األجر 
ما كان لعثامن بن عفان من احلظ الوافر يف هذه الغزوة 

فوز آخرين رجاالً ونساء ممن أنفقوا فيها 
فوز أناس خمصوصني كعي بن أيب طالب فيها 

فوز أصحاب األعذار 
توبة اهلل عىل الثاثة الذين ُخلِّفوا 

خامت�ة يف عظم بركة ه�ذه الغزوة وأنه قدرت عىل ه�ذا النحو لينال من 
أسلم بعد الفتح رشف وبركة اجلهاد مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف آخر حياته 

الف�صل الرابع: يف ظالل اآيات الثناء على جماعات من ال�صحابة 

* ما جاء يف فضل اإلمام عيلٍّ وفاطمة واحلسنَني ريض اهلل عنهم 
متهيد 

أوالً: معنـى اآليـة الكريمـة ﴿ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    
ى  ائ  ﴾ 

ثانيـًا: بعض مـا ورد يف املباهلة من األحاديث واآلثـار الدالة عىل فضل 
آل البيت 

ثالثًا: من دالالت اآلية عىل فضل آل بيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
أهل الكساء هم أخص آل بيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص به 

احلسنان ريض اهلل عنهام ابنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
فضيل�ة ظاه�رة لس�يدنا ع�ي ب�ن أيب طال�ب يف قوله تع�اىل ﴿ ۇئ  

ۇئ ﴾ 

277
278
280
282
283
284

285

287

289
289

290

290
292 
292 
293

293

صاملوضــــــــوع



���

 

* الثنـاء عـىل عيلِّ بـن أيب طالـب، ومحزة بن عبـد املطلـب، وعبيدة بن 

احلارث بن عبد املطلب ريض اهلل تعاىل عنهم 

ما ورد يف سبب نزول اآليات ﴿ ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ﴾ 

بعض ما تدله اآليات عىل فضل هؤالء الثالثة ريض اهلل تعاىل عنهم 

ما كان اختصامهم كامًا ولكن تصديقًا ببذل النفس يف سبيل اهلل 

يف بيان السبب احلامل هلم عىل املبارزة شهادة عظيمة 

تسجيل وإشادة بأول مبارزة يف سبل اهلل 

هو من برشيات النرص 

إشارة إىل بشارة هلؤالء الثاثة ريض اهلل عنهم باجلنة 

* فضل أهل بيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص )زوجاته وقرابته( 

متهيد 

املـراد بأهل بيته ملسو هيلع هللا ىلص يف ﴿ ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  

ک  ک   ک﴾ 
معنى اآلية الكريمة وبعض ما فيها من اللطائف الدالة عىل فضلهم 

اآلية تعليل ملا تضمنته اآليات السابقة من األوامر والنواهي 

معنى الرجس 

من فوائد هذه اآلية ولطائفها الدالة عىل فضل أهل البيت 

االعتناء بشأن بأهل البيت 

ثاث دالالت رشيفات يف قوله تعاىل ﴿ ڑ  ک ﴾ 
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داللة إسناد األفعال يف هذه اآلية إىل اهلل تعاىل 

إفادة اآلية أن الترشيف هو من أجل النبي ملسو هيلع هللا ىلص وبربكة االنتساب إليه 
بعض ما روي يف هذه اآلية من الروايات الدالة عىل فضل أهل الكساء، 

وفضل زوجاته ريض اهلل عنهن، وفضل أهل بيته عامة 
* ما جاء يف فضل فقراء الصحابة وضعفائهم ريض اهلل عنهم 

معنـى اآليـات الكريامت املذكـورة، وبعض مـا فيها املعـاين الدالة عىل 
فضـل فقراء الصحابة وضعفائهم ﴿ ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   
ٻ  ٻ  ٻ  پ   ٻ   ٱ    ﴿ و   ﴾ ىئ  ىئ      ېئ  

پ  پ ﴾ 
 بيان اآليات أن هؤالء الفقراء والضعفاء هم أوىل بمجالسته ملسو هيلع هللا ىلص 

مدح اآليات هلم باإلخاص وش�دة اإلقبال ع�ىل اهلل وقوة إيامهنم رغم 
ما يلقونه 

معنى الشكر يف اآلية ووصف اهلل تعاىل هلم به 
بيان ابن كثري والطاهر بن عاشور ملعنى اآليات 

بعض ما روي يف سبب نزول هذه اآليات الكريامت، وتسمية َمن نزلت فيهم 
* ما جاء يف فضل بني حارثة وبني َسلِمة األنصاريني ريض اهلل عنهم 

متهيد يف سبب نزول اآلية : ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ﴾ 
معنى اآلية وما فيها من املعاين الدالة عىل فضل هذين احلّيني من األنصار 

معنى اهلم والفشل واملراد هبام يف اآلية 
ثاثة فوائد وإشارات يف قوله تعاىل ﴿ پ  پ ﴾ 
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دفع اجلزع ونحوه بالتوكل عىل اهلل 

فرح األنصار هبذه اآلية وبعض ما ورد يف ذلك 

ظاهر اآلية غضٌّ منهم، وآخرها غايُة الرشف هلم 

* ما جاء يف الثناء عىل أهل ُقّباء ريض اهلل عنهم 

متهــيد 

بيان ثناء اآلية عىل أهل ُقَباء: ﴿ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ﴾ 

ثاثة أوصاف كريامت هلم يف اآلية

بعض ما روي يف الثناء عىل أهل قباء 

* فضل من أسلم من أهل الكتاب من أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

متهيد يف نزول اآليات ونظمها مع ما قبلها ﴿ ھ  ھ ﴾ اآليات 

سبب نزول هذه اآليات، وبيان َمْن نزلت فيهم 

يف ظالل هذه اآليات الكريامت ودالالهتا عىل فضل هؤالء األصحاب 

نفُي املساواة يف﴿ ھ  ھ ﴾ نفي للمشاركة يف أصل االتصاف 

وصفهم اهلل بأوصاف هي قمة أوصاف أهل الصاح 

داللة الوصف باجلملة االسمية يف ﴿ ۆ  ۈ   ﴾ 

ثمرة اشتغاهلم بتاوة اآليات والقيام واخلشوع 

الرس يف كوهنم أمة ال تزال قائمة

داللة وصفهم باإليامن باهلل واليوم اآلخر 

عدم اقتصار نفعهم عىل أنفسهم 

مسارعتهم يف اخلريات وداللتها 
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وصفهم اهلل بالصاح يف مقابل قول اليهود: ما آمن بمحمد إال رشارنا 
عاقة اآلية بقوله تعاىل ﴿ ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے ﴾ 

تعليق 
بعض ما روي يف فضل من آمن برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من أهل الكتاب 

الف�صل اخلام�ض: يف ظالل اآيات الثناء على اأفراد من ال�صحابة 

* ما جاء يف فضل أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه 
أوالً: الكالم عىل آيات سورة التوبة ﴿ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ ﴾ اآلية

متهـــيد 
معنى اآلية وبعض دالالهتا عىل فضل أيب بكر الصديق 

 املعنى العام لآلية 
﴿ ے  ے﴾ خصوصية يف معرض التعظيم وأقوال العلامء يف دالالهتا 

 أبو بكر ثاين اثنني يف أكثر املناصب
﴿  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ﴾ مشاركة يف شدة عظيمة 

ثب�وت صحبة أيب بك�ر بنص الق�رآن، وحيازته أعىل مقام�ات الصحبة 
حكم إنكار صحبة أيب بكر الصديق

حزن أيب بكر كان إش�فاقًا عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، والرد عىل من انتقص أبا بكر 
باحلزن يف هذا املوقف 

عناية النبي ملسو هيلع هللا ىلص بأيب بكر 
تفرد أيب بكر بمعية خاصة ﴿  ۆ  ۈ  ۈ ﴾ 

 استدالل عمر هبذه اآلية عىل أن أبا بكر أوىل باخلافة بعد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
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چ    چ   چ   ڃ   ڃ    ﴿ النـور  سـورة  آيـة  عـىل  الـكالم  ثانيـًا: 
چ﴾ 

متهيد يف نزوهلا يف حق أيب بكر الصديق 
ما ورد يف سبب نزوهلا 

معنى هذه اآلية الكريمة، ودالالهتا عىل فضل أيب بكر الصديق 
أوالً : معنى اآلية الكريمة 

تناول توجيه اآلية األمة إىل يوم القيامة 
ثانيًا: من دالالت اآلية عىل فضل أيب بكر الصديق 

نزول اآلية يف حقه متلطفة يف توجيهه لئا ينزل عن رتبة الكامل 
دالالت يف ﴿ چ  چ﴾ ووعده تعاىل باملغفرة 

التكنية عنه بضمري اجلمع يف أولو 
أبو بكر ثاين اثنني يف مجيع األخاق حتى العفو والصفح 

مسطح بن أثاثة مل تسقط عنه فضيلة اهلجرة 
ثالثًا: الكالم عىل آيات سورة الليل: ﴿ ڀ   ڀ ﴾ اآليات 

متهيد 
معنى اآليات الكريامت ونصوص العلامء يف نزوهلا يف أيب بكر الصديق

عدم اختاف العلامء يف أن املراد باألتقى يف اآلية أبو بكر الصديق 
قول ابن كثري يف اآلية بني عموم لفظها وخصوص سببها 

بعض ما يف اآليات من فضائل أليب بكر الصديق 
* ما جاء يف فضل عثامن بن عفان ريض اهلل عنه 
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أوالً: الـكالم عـىل آيـة سـورة النحـل: ﴿ ڑ  ک  ک  ک ﴾ 
ودالالهتا عىل فضائل لعثامن 

أقوال العلامء يف املراد هبذا املثل املرضوب 
ما صح يف سبب نزول هذه اآلية 

ما اشتملت عليه اآلية من مناقب لعثامن بناء عىل ما صح يف سبب نزوهلا 
ثانيًا: الكالم عىل آية سورة الزمر: ﴿ ې  ې   ى  ى  ائ ﴾

ما ورد يف نزول اآلية يف حق عثامن بن عفان 
معنى اآلية الكريمة 

حتلية أيب نعيم لعثامن بن عفان 
* ما جاء يف فضل عامر بن يارس ريض اهلل عنهام 

أوالً: معنى اآلية الكريمة ﴿ ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ ﴾ 
ثانيًا: ما جاء يف سبب نزول اآلية

ثالثًا: داللة اآلية عىل فضل عامر بن يارس 
إشارة اآلية إىل امتاء عامر إيامنًا 

نزول اآلية يف حقه عناية به 
حكم اإلكراه عىل األقوال، ومواقف أخرى للصحابة 

رابعًا: ملحق ببعض ما ورد يف السنة يف فضل عامر بن يارس
تعليق 

* ما جاء يف فضل عبد اهلل ابن أم مكتوم ريض اهلل عنه 
متهيد يف سبب نزول اآليات ﴿ ٱ  ٻ ﴾ ومغزاها 
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فضائل البن أم مكتوم يف هذه اآليات
عتاب يف حقه نزل به قرآن يتىل 

وصف القرآن له بالتلهف إىل طلب العلم واخلشية 
نبذة تعريفية بابن أم مكتوم 

من مناقبه نزول الترصيح بسقوط اجلهاد والعذر فيه ألويل الرضر بسببه 
كلامت يف توضيح عتاب اهلل تعاىل لرسوله ملسو هيلع هللا ىلص يف هذه اآليات 

سبب هذا العتاب الكريم ومناسبته ملقام النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
تعظيم شأن فقراء وضعفاء املؤمنني ورعاية عدم كرس قلوهبم وتطييب خاطرهم 

بيان القايض عياض رمحه اهلل للعتاب يف اآليات 
تلطف أسلوب العتاب للنبي ملسو هيلع هللا ىلص 

* ما جاء يف فضل صهيب بن سنان الرومي ريض اهلل عنه 
متهيد يف: املعنى العام لقوله تعاىل ﴿ ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ﴾ 

وأغراض نزول اآلية 
يف ظالل هذه اآلية الكريمة ودالالهتا 

معنى يرشي وما فيه من الداللة 
أقوال العلامء يف سبب نزول اآلية ومن نزلت فيه 

الروايات الدالة عىل نزوهلا يف حق صهيب 
داللة اآلية بني عموم لفظها وخصوص سببها 

البشارة دليل العناية 
صهيب سابق الروم إىل اجلنة 
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* ما جاء يف فضل زيد بن حارثة ريض اهلل تعاىل عنه 
متهــيد 

ما يتعلق بفضل زيد بن ثابت يف اآلية ﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ﴾ 
دالل�ة التنوي�ه بالنعمة التي أنع�م اهلل هبا عىل زيد والنعم�ة التي أنعم هبا 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عليه 
اختصاص زيد بن ثابت بخصيصة تسميته دون بقية الصحابة يف القرآن الكريم 

ما يتعلق بنزول اآلية إلبطال الّتبنِّي 
حكمة نزول اآلية الكريمة 

 بيان املراد بقوله تعاىل: ﴿ ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ ﴾ 
* ما جاء يف فضل َضمرة بن ُجندب ريض اهلل عنه 

ما جاء يف سبب نزول اآلية ﴿ ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ﴾ 
وهو دال عىل فضل من نزلت فيه 

داللة اآلية عىل فضل ضمرة بن جندب 
شهادة وبشارة لضمرة يف هذه اآلية 

اآلية بني عموم لفظها وخصوص سببها 
* ما جاء يف فضل َزيد بن َأرقم ريض اهلل عنه 

ما ورد يف سبب نزول اآليات املذكورة ﴿ ک   ک  گ ﴾ و﴿ ڄ  
ڄ  ڃ      ڃ  ڃ ﴾ 

داللة اآليات عىل فضل زيد بن أرقم 
نزول اآليات دفاعًا عن زيد وتفرجيًا عنه من دالالت العناية به 
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فضح املنافقني كان بسببه 
نبذة تعريفية بزيد بن أرقم 

* ما جاء يف فضل أم املؤمنني عائشة ريض اهلل تعاىل عنها 
متهيد يف تعدد فضائل السيدة عائشة 

 منهج تناول اآليات الواردة 
أوالً: نزول القرآن بمدحها وبراءهتا مما ُنِسب إليها من اإلفك 

خالصة قصة اإلفك 
بعـض ما يف اآليات الـواردة من القواطع والفوائد واللطائف الدالة عىل 

فضل السيدة عائشة 
ترشيف اهلل تعاىل هلا بإنزاله يف شأن تربئتها قرآنًا يتىل إىل يوم القيامة 

تبشري ابن عباس للسيدة عائشة
كلامت باقيات خالدات لإلمام الزخمرشي 

ترتب خري عظيم عىل هذه احلادثة يف ﴿ پ  پ  ڀ  ڀ ﴾ 
ثاثة أوصاف كريامت يف اآليات ألم املؤمنني عائشة 

حكم من سب السيدة عائشة وغريها من أمهات املؤمنني 
وصفها وأمهات املؤمنني بالطيبات وداللة ذلك 

تربئة صفوان بن املعطل وتكريمه يف اآليات 
وعد اهلل الصديقة وصفوان باملغفرة والرزق الكريم 

 دالل�ة تنزي�ه اهلل تع�اىل نفس�ه يف مع�رض الدف�اع عنه�ا وع�ن ع�رض 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
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جاء الدفاع عنها أشد ما يكون الدفاع و�فيه اثنا عرش بندًا�

تعليق عىل ما سبق 

كلمة جامعة لإلمام الزخمرشي 

وأخريًا: جرب اهلل تعاىل قلب الصديق وزوجته وفضيلة أخرى للسيدة عائشة 

ثانيًا: النصُّ عىل أهنا أهل للنبي ملسو هيلع هللا ىلص يف ﴿ېئ  ېئ  ىئ  ىئ﴾

متهيد يف املراد بـ )أهلك( يف اآلية وأنه بيت عائشة عند اجلمهور 

داللة اآلية الواردة عىل فضل السيدة عائشة 

اإلشارة إىل أهنا من أهله ملسو هيلع هللا ىلص وما يستتبع ذلك من املحاسن 

التنويه بشأن عائشة خاصة 

بي�ان اإلمام الرازي ملا يس�تتبع الوصف بكوهنا من أهله ملسو هيلع هللا ىلص وانس�حابه 

عىل بقية الزوجات 

 ثالثًا: بركتها ريض اهلل عنها وتعدد فضائلها

متهيد يف التيسر برشع التيمم، وأنه كان بسببها وتعدد بركاهتا 

ما جاء يف سبب نزول اآلية املذكورة مما يبني بركة السيدة عائشة 

بيان احلافظ ابن حجر ملعنى قول أسيد بن حضري: ما هي بأول بركتكم 

يا آل أيب بكر 

* ما جاء يف فضل أم املؤمنني زينب بنت جحش ريض اهلل عنها 

أوالً: الـكالم عىل اآليـة األوىل الواردة يف فضلها ﴿ ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  

ڈ  ژ ﴾ 
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تفرد الس�يدة زينب بمنقبة تزويج اهلل تعاىل هلا برس�وله ملسو هيلع هللا ىلص بنص القرآن 
وما فيها من الفضائل 

ثانيـًا: الـكالم عىل اآليـة الثانيـة ﴿ ٱ  ٻ ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  
پ  ڀ ﴾ 

شهادة اهلل هلا بتحققها باإليامن 
ما جاء يف سبب نزول هذه اآلية 

اآلية بني عموم لفظها وخصوص سببها 
بعض فضائل السيدة زينب بنت جحش 

* ما جاء يف فضل رجل وامرأة من األنصار 
متهيـد يف مـدح اآليـة ﴿ ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    ی ﴾ 

لألنصار عامة وألقوام منهم خاصة 
معنى اآلية الكريمة 

ما روي يف سبب نزول هذه اآلية الكريم، وهو دال عىل فضل من نزلت 
بسببهم 

القول يف تعيني من نزلت اآلية بسببهام )هذا الرجل وهذه املرأة(
اخلامتـــة 

فهرس املصادر واملراجع 
الفهارس العامة للكتاب

الفهرس التفصييل باملوضوعات واإلشارة إىل أهم الفوائد والدالالت 

  

416

417
417
417
415
419
421

421
422

423
424
427
431
453
455

صاملوضــــــــوع

فهرس تفصيلي باملوضوعات واإلشارات إلى أهم الفوائد والدالالت



في ظالل آيات الثناء على الصحابة النجباء ���



���

 
فهرس اآليات القرآنية الواردة يف الكتاب

يف فضائل الصحابة وما جيري جمراها ��1

سورة البقرة

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿

ڀ ٺ﴾ اآلية ]62[ �ص �87
﴿ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴾ اآلية ]121[ �ص �72  

﴿ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴾ اآلية ]143[ �ص 109، 

 �129 ،116

﴿ ۉ ې ې ې ېى ﴾ اآلية ]125[ �ص �79 

﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴾ اآلية ]146[ �ص �72 

﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴾ اآلية ]187[ �ص �84 

﴿ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴾ اآلية ]187[ �ص �84

﴿ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ﴾ اآلي�ة 

]207[ �ص 76 ، �371

﴿ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ﴾ 

اآلية ]217[ �ص �56  

��1 اآليات التي جتري جمرى الفضائل هي آيات العناية، ونحوها كالتي نزلت بس�بب 
س�ؤال أح�د منهم أو قبول ع�ذره والعفو عنه أو إجابة لطلب�ه أو دعائه أو موافقة 
لرغبت�ه أو قوله مما يدل أو يش�عر بالفضيلة ال مطلق ما نزل بس�بب. والقاعدة أن 
أذك�ر اآلي�ات يف مجيع مواطنها يف الكتاب كله، إال يف املبحث املخصص لرشحها 
وتفصليها فأذكرها يف املوطن األول فيه فقط، وذلك لتعدد تكرارها فيه وتقسيمها 

إىل مجل ومقاطع عدة، عدا ما يتعلق بآيات اإلفك .

فهرس اآليات القرآنية الواردة في الكتاب في فضائل الصحابة



في ظالل آيات الثناء على الصحابة النجباء ��0

  ﴾ ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ﴿ے 

اآلية ]218[ �ص �56 

﴿ ۉ ې ې ېې ى ى ائ   ائ ﴾ اآلية ]219[ �ص �80 

﴿ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴾ اآلية 

]273[ �ص �59 

﴿ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴾ 

اآلية ]285[ �ص 46، �131

سورة آل عمران

 ﴾ ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ﴿

اآلية ]13[ �ص 165، �171 

﴿ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴾ اآلي�ة ]61[ 

�ص 66، �289 

﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ اآلية ]110[ �ص 38، 116، 117، 119، �125  

ۈ﴾  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ   ﴿
اآليات ]113-115[ �ص 73، �327 

﴿ ېئ ېئ ىئ ىئ  ىئ ی ی یی جئ حئ مئ﴾ اآلي�ة ]121[ 

�ص 50، 317 ، �408

اآلي�ة  ڀ﴾  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿

]122[ �ص 65، �317 

�ص   ]123[ اآلي�ة   ﴾ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ   ﴿

  �48،164



��1

﴿ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ﴾ اآلية  

]124[ �ص �169 

﴿ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ اآليات 

]139- 140[ �ص �51 

ۓڭ  ۓ   ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ﴿ۀ 

ڭ ڭ ڭ ۇ﴾  اآلية ]155[ �ص �50  
﴿ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴾ اآليات ]146: 

148[ �ص �52  

ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ﴿پ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ اآلية ]159[ �ص �43 
اآلي�ة    ﴾ ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿

]166- 167[ �ص �51 

﴿ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ اآليات ]169-

171[ �ص 50، �191  

﴿ ۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ ﴾ اآلية ]171[ �ص �237 

﴿ ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ﴾ اآلي�ات ]172: 174[ �ص 

 �227 ،52

ٺ﴾  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿

اآلية ]195[ �ص 62، �69  

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ   ﴿

ۇ﴾ اآلية ]199[ �ص 74 ، �333

فهرس اآليات القرآنية الواردة في الكتاب في فضائل الصحابة



في ظالل آيات الثناء على الصحابة النجباء ��2

سورة النساء 

﴿ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴾ اآلية ]43[ �ص �80 

اآلي�ة ]75[   ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ   ﴿

�ص �60  

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿

اآلي�ات  ڤ﴾  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ 
]95-96[ �ص 177، �368 

﴿ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ﴾ اآليات 

]97-99[ �ص �60  

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ېې  ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ   ﴿
وئ وئ ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ﴾ اآلية ]100[ �ص 78 ، �381

﴿ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ﴾ 

اآلية ]115[ �ص �46

اآلي�ة   ﴾ یی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ   ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ﴿ۇئ 

]162[ �ص �74 

سورة املائدة

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿

ڀ﴾ اآلية ]6[ �ص 69 ، �410 
اآلي�ة   ﴾ ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې   ﴿

]55: 56[ �ص 47، �151 

 ]54[ اآلي�ة  ہ﴾  ہ ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں ں ڻ  ڱ ڱ   ﴿

�ص 75، �340 



��3

﴿ ے ے ۓ  ۓ ڭ  ڭ ڭ  ڭ ۇۇ ﴾ اآلية ]82[ �ص �86 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿

ٺ﴾ اآلية ]90[ �ص 80، �83 

﴿ ڄ ڄ ڄ ﴾ اآلية ]91[ �ص �80 

سورة األنعام

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ېې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ﴿

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  ىئ﴾ اآليات ]51-
54[ �ص 57، �311  

﴿ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ﴾ اآلية ]54[ �ص �78 

ۀ﴾  ۀ  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ﴿

اآلية ]122[ �ص �77 

سورة األنفال

﴿ ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پپ ﴾ اآلية ]1[ �ص �83 

﴿ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴾ اآلية ]5[ �ص �48 

ڀ﴾  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿

اآليات ]9-18[ �ص 48، �170 

﴿ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ اآلية ]11[ �ص �170 

﴿ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴾ اآلية ]12[ �ص 169، �171 

﴿ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ اآلية ]17[ �ص �169 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿
ٺ ٺ ﴾ ]41[ �ص �67  

فهرس اآليات القرآنية الواردة في الكتاب في فضائل الصحابة



في ظالل آيات الثناء على الصحابة النجباء ���

اآلي�ة    ﴾ ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   ﴿
]41[ �ص �165

 ]44[ اآلي�ة   ﴾ ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ 

�ص �171 

اآلي�ة   ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ   ﴿

]62[ �ص 64، �98 

﴿ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ﴾ اآلية ]64[ �ص 48، �98 

﴿ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴾ اآلية ]65[ �ص �145 

﴿ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ﴾ اآلية  ]68[ �ص �49  

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ   ﴿

ې ىى ﴾ اآلية ]74[ �ص �64 
﴿ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴾ اآلية ]75[ �ص �63  

سورة التوبة

ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ   ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ﴿
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ 
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی ﴾ اآليات 

]19-22[ �ص �63  

اآلي�ة   ﴾ ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ﴿ۀ 

]40[ �ص 75، �337  

﴿ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ 

اآلية ]43[ �ص �273 



���

  ﴾ ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  ک   ﴿

اآلية ]71[ �ص �158 

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ﴿ې 

ۇئ ۇئ   ۆئ ﴾ اآلية ]79[ �ص 81، �82 

ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ﴿

 ]89-88[ اآلي�ات   ﴾ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ 

�ص 42، 144، �259  

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک   ﴿

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴾ اآليتان ]91-92[ �ص 60، 147، �284

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿

ڀ ڀ ڀ ﴾ اآلية ]100[ �ص 64، 116، �259 
ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ   ﴿

ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ﴾ اآلية ]108[ �ص �323 
اآلي�ات  ۅ﴾  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   ﴿

]111-112[ �ص 44، �372 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڦ ﴾ اآلية ]118[ �ص 42، �149  

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ﴿

ې﴾ اآلية ]117[ �ص 42، 55، 65، �259  
 ،  42 �ص   ]119[ اآلي�ة  ڃ﴾  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ﴿

  �260 ، 158

فهرس اآليات القرآنية الواردة في الكتاب في فضائل الصحابة



في ظالل آيات الثناء على الصحابة النجباء ���

اآلي�ات    ﴾ ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ﴿چ 

]120 : 121[ �ص 274 ، �275 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک   ﴿

ڱ ڱ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ  ہ ہ﴾ 

اآليات ]120: 121[ �ص �270  

﴿ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾ اآلية ]121[ �ص 278، �282 

سورة احلجر

﴿ ۇئ ۆئ ۆئ ﴾ اآلية ]88[ �ص �57 

سورة النحل

﴿ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ﴾ اآلية ]41[ �ص �61 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ  ک  ک  ک  ک  ﴿ڑ 

ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ھ ﴾ اآلية ]76[ �ص 81 ، �353 

اآلي�ة   ﴾ ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿چ 

]106[ �ص 77 ، �359

﴿ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

ې ى ى ائ ائ ﴾ اآلية ]110[ �ص �63  

سورة الكهف

﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ﴾ اآلي�ة ]28[ 

�ص 59، �311 



���

سورة األنبياء 

 ]102  :101[ اآلي�ات  ائ﴾  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ   ۉ   ﴿

�ص 142، �146 

سورة احلج

﴿ ں ں ڻ  ڻ ڻڻ ﴾ اآليات ]19: 22[ �ص 66، 172، �295  
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ﴾ اآلي�ات ]39: 40[   ﴿

�ص 61، �62  

﴿ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴾ اآلية ]41[ �ص �62

ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ   ﴿

﴾ اآليات ]58: 59[ �ص �62  

﴿ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ 

ڭڭ ۇ ۇ ۆ ﴾ اآلية ]78[ �ص �45 

سورة النور 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ    ﴿

ٹ ٹ ٹ﴾ اآليات ]11: 20[ �ص 389 ، �393
﴿ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ﴾ اآلي�ة ]12[ 

�ص 403، �404 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ   ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ں   ﴿

ے﴾ اآلية ]15[ �ص �404 
﴿ ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴾ اآلية ]16[ 

�ص 83 ، 400، �402 

فهرس اآليات القرآنية الواردة في الكتاب في فضائل الصحابة



في ظالل آيات الثناء على الصحابة النجباء ���

﴿ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ې ې  ې   ى ﴾ ]17[ �ص 395، 396 ، �405 

 ﴾ حئمئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ   ﴿

اآلية ]19[ �ص �405 

﴿ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث ﴾ اآلية ]20[ �ص �405 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿
 ﴾ ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ 

اآليات ]21: 26[ �ص 391 ، �405 

﴿ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾ اآلي�ة ]22[ �ص 75 ، 337، 

 �391 ، 345

 ﴾ ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ﴿

اآلية ]23[ �ص 394 ، �405

ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې   ﴿

 ،305  ،68 �ص   ]26[ اآلي�ة   ﴾ ەئ  ەئ  ائ   ائ  ىى  ې  ې 
    �409 ،399 ،398 ،397

﴿ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾ اآلية ]55[ �ص �41

سورة الشعراء

 :217[ ں﴾  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ   ﴿

219[ �ص �39  

﴿ ۇ ۆ ۆ ﴾ اآلية ]224[ �ص �40  

سورة النمل

﴿ ڄ ڄ  ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ﴾ اآلية ]59 [ �ص �39  



���

سورة القصص  

اآلي�ات   ﴾ ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ﴿پ 

]52:  54 [ �ص �73  

سورة لقامن

﴿ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ﴾ اآلي�ات ]14: 

15 [ �ص �82 

﴿ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ﴾ اآلية ]15[ �ص �338 

سورة األحزاب

﴿ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋۅ ﴾ اآلية ]6[ �ص �68 

اآلي�ة  خت﴾  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ   ﴿

]22[ � ص 53، �210 

ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿

ٿ ٿ ﴾ اآلية ]23[ � ص 50، �201  
اآلي�ات  ڭ﴾  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ   ﴿

]28: 29[ �ص 68، �301  

﴿ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ﴾ اآلية ]32[ �ص �67  

 ]33[ اآلي�ة  ک﴾  ک  ک  ڑ  ڑ   ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ    ﴿

�ص 299 �

 ﴿گ گ گ گ ڳ ﴾ اآلية  ]34[ �ص �300  

﴿ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴾ اآلية- ]35[ �ص �70 

ٱ ٻ   ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾اآلي�ة   ﴿

]36[ �ص �415 

فهرس اآليات القرآنية الواردة في الكتاب في فضائل الصحابة



في ظالل آيات الثناء على الصحابة النجباء �00

﴿ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾ اآلية ]37[ �ص  71 ، 377، �415  

 ﴿ڤ ڤ  ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ اآلية  ]47[ �ص  45، �77  

﴿ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ﴾ اآلية ]53[ �ص  �80 

اآلي�ة   ﴾ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک   ﴿

]57[ �ص �47 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ   ﴿

ۀ﴾ اآلية ]53[ �ص �71 

سورة الزمر

﴿ ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ﴾ اآلي�ة ]9[ �ص 

 �356 ،352 ، 81

﴿ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ﴾ ]17[ �ص �78 

 ،  76 �ص   ]33[ اآلي�ة  ڤ﴾  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ﴿

�340 ،338

سورة الشورى

﴿ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ اآلية ]23[ �ص �67 

سورة األحقاف

﴿ ھ ھ ھ ے ے  ۓ ۓ ڭ ڭ ﴾ اآلية ]10[ �ص �77 

سورة الفتح

﴿ ٱ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴾ اآليات ]1: 3[ �ص 248، �249 

اآلي�ة ]4[ �ص 54،  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾   ﴿

 �250



�01

﴿ ڍ ڍ  ڌ ڌ﴾ اآلية ]5[ �ص 250، �251  

﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴾ اآلية ]10[ �ص �241 

 ،54 �ص   ]18[ ﴾اآلي�ة  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ﴿ک 

 �241 ،116

ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ﴿

ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ک﴾  ک  ک   ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

اآلية ]25[ �ص 47، �55 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ   ﴿

ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ھ ھ ے ﴾ اآلية ]26[ �ص 54، �241 

﴿ ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ﴾ اآلي�ة ]29[ �ص 39، 91، 

 �429 ،331 ،158

�ص   ]29[ اآلي�ة  ڑ﴾  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   ﴿

 �234

سورة احلجرات

﴿ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴾ اآليات ]2-3[ �ص �43

ڍ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ   ڃ  ڃ   ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ   ﴿

 ]7[ ک﴾  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
�ص 43، 116، �131 

﴿ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ﴾ اآليات ]6-8[ �ص �138 

فهرس اآليات القرآنية الواردة في الكتاب في فضائل الصحابة



في ظالل آيات الثناء على الصحابة النجباء �02

سورة احلديد 

يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ىئی  ىئ   ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ   ﴿
 ،43  ،28  ،11 �ص   ]10[  ﴾ ىت  مت  خت  حت  يبجت  ىب  مب  خب  جبحب 

 �341 ،141

سورة املجادلة

﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴾ اآليات ]1: 4[ �ص �85 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حس  جس  مخ  حخ  جخ  جحمح  مج  حج  يث  ىث   ﴿

 ﴾ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
اآليات- ]21: 22[ �ص 41، 152، 173، �174 

سورة احلرش

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ   ﴿

ڳ ﴾ اآلية  ]7[ �ص �67  
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ﴿

 ﴾ ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ 
اآلية ]8-9[ �ص 65 ، �421

ڀ  ڀ  پ  پ   پ   پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿

ڀ ﴾ اآلية ]10[ �ص 47، �158  

سورة املنافقون

ں   ں  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک   ﴿

-1[ اآلي�ات   ﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ 
4[ �ص �381 



�03

  ]8-7[ اآلي�ات  ڇ﴾  ڇ  چ  چ  چ چ  ڃ ڃ  ڃ  ڄ ڃ   ڄ   ﴿

�ص 84، �383 

سورة التحريم

﴿ ہ ہ ھ  ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴾ اآلية ]5[ �ص �80 

ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ﴾ اآلية ]8[ �ص �103 

سورة عبس

﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴾ اآليات ]1-10[ �ص 79، �365 

سورة املطففني

 ﴿ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ﴾ اآليات- ]29-36[ �ص �58

سورة الليل

 ،337  ،76 �ص   ]21-17[ اآلي�ات   ﴾ ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ﴿

 �350

  

فهرس اآليات القرآنية الواردة في الكتاب في فضائل الصحابة



في ظالل آيات الثناء على الصحابة النجباء �0�



�0�

فهرس بأعالم الصحابة املذكورين يف الكتاب الذين ورد أنه 

نزلت فيهم آيات ثناء أو ما جيري جمرى الفضيلة ��1 

��1 س�بق بيان املراد بعنوان الفهرس يف فهرس اآليات الس�ابق، فلينظر. ونزيد: سواء 
نزلت اآليات فيهم أو بسببهم خاصة أو نزلت فيهم أو بسببهم ضمن مجاعة ولكن 
س�موا فيه�ا. ومل أصنع فهارس جلامعات الصحابة، ألن�ه يكفى ملعرفة ذلك النظر 
يف الفهرسني اإلمجايل والتفصيي للموضوعات، وقد ذكرت اجلامعات يف الفصل 

األول وخصصت لبعضهم الفصل الثالث والرابع من الكتاب. 

األرقم بن أيب األرقم   

أسد بن عبيد القرظي   

ُأسيد بن سعية القرظي     

أنس بن النرض األنصاري      

بال بن رباح           

ثابت بن قيس بن شامس   

ثعلبة بن سعية    

جرب موىل لقريش  

جعفر بن أيب طالب   

احلسن بن عي        

احلسني بن عي        

محزة بن عبد املطلب               

خباب       

رفاعة القرظي   

 78

 329

 329 ،74 

 205 ،204 ،202 ،201

   372 ،315 ،314 ،78 ،61 ،58

 424 ،44

 329 ،74

 61

 78

 307 ،306 ،291 ،290 ،66

 307 ،306 ،291 ،290 ،66

  296  ،295  ،204 ،202 ،173 ،172 ،78 ،77 ،66

 372 ،315 ،314 ،61 ،58 

 73   

ـم ــَل الصفحــــةالَع

فهرس أعالم الصحابة الذين ورد أنه نزلت فيهم آيات ثناء



في ظالل آيات الثناء على الصحابة النجباء �0�

الزبري بن العوام    

زيد بن أرقم     

زيد بن حارثة      

زيد بن سهل األنصاري    

سامل موىل أيب حذيفة   

سعد بن أيب وقاص    

سعد بن معاذ   

سعيد بن زيد    

سلامن الفاريس     

رصمة بن قيس األنصاري    

صفوان بن املعطل   

صهيب بن سنان الرومي            

ضمرة بن جندب    

طلحة بن عبيد اهلل      

عبادة بن الصامت   

عبد الرمحن بن عوف    

عبد اهلل ابن أم مكتوم        

عبد اهلل بن جحش   

عبد اهلل رواحة   

عبد اهلل بن سام        

عبد اهلل بن عمرو بن حرام األنصاري

 229 ،204

 385 ،384 ،85

  415 ،377 ،76

  424

 78

 314 ،83

 204

  202

  87 ،86

 84

 399

 374 ،373 ،372 ،315 ،314 ،76 ،61 ،58

 382 ،381

 207 ،206 ،204 ،202

 153

 82

  367 ،365 ،185 ،79

  56

 424

  329 ،77 ،74 ،73 ،72

 192

ـم ــَل الصفحــــةالَع



�0�

عبد اهلل بن مسعود   

ُعبيدة بن احلارث بن عبد املطلب        

عثامن بن عفان         

عثامن بن مظعون   

عي بن أيب طالب             

عامر بن يارس           

عمر بن اخلطاب       

عياش موىل لقريش   

كعب بن مالك      

مرارة بن الربيع     

مصعب بن ُعمري      

النجايش    

هال بن أمية     

يارس والد عامر    

أحد األنصار   

رجل من األنصار     

رجل من األنصار   

رجل من هذيل   

رجان   

أبو أيوب األنصاري    

 323

  296 ،295 ،173 ،172 ،66

 357 ،355 ،354 ،204 ،202 ،81 ،78

  78

  ،294  ،290  ،173  ،172  ،156   ،78  ،66

 372 ،307 ،306

 372 ،360 ،359 ،315 ،314 ،78 ،77 ،61 ،58

 173 ،80 ،79 ،78

 61

  285 ،149 ،42

  149 ،42

 207 ،202 ،173 ،78

 329 ،74

  149 ،42

  372

 83

  82

 423

 314

 314

 403 ،83

ـم ــَل الصفحــــةالَع

فهرس أعالم الصحابة الذين ورد أنه نزلت فيهم آيات ثناء



في ظالل آيات الثناء على الصحابة النجباء �0�

أبو بكر الصديق                

أبو جندل بن سهيل بن عمرو  

أبو ذر   

أبو سلمة بن عبد األسد   

أبو طلحة زيد بن سهل   

أبو طلحة رجل من األنصار    

أبو عبيدة بن اجلراح     

 أبو عبيدة بن احلارث = عبيد 

ابن احلارث    

أبو حييى = صهيب بن سنان    

خولة بنت ثعلبة األنصارية   

زينب بنت جحش أم املؤمنني        

سمية والدة عامر  

السيدة فاطمة الزهراء       

عائشة أم املؤمنني

      

أم سلمة أم املؤمنني    

أم سليم بنت ملحان   

امرأة رجل من األنصار     

صاحبة  �زوجة� أيب أيوب األنصاري   

 ،343 ،339 ،338 ،229 ،173 ،78 ،76 ،75

  351 ،350 ،346 ،345 ،344

 61

 372

 78

 424

 425 ،424

 174 ،173 ،78

  296

 375 ،374

 85

  418 ،417 ،416 ،72 ،71

372

  307 ،306 ،290 ،66

 ،412 ،409 ،408 ،390 ،389 ،388 ،69 ،68

 413

 70 ،69

 425

   423

 403

ـم ــَل الصفحــــةالَع



�0�

فهرس األئمة أصحاب عيون األقوال يف الصحابة الكرام

الواردة يف الكتاب ومواضعها

عي بن أيب طالب ريض اهلل عنه

عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه �قوالن�

عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام

جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام

أنس بن مالك ريض اهلل عنه

عائذ بن عمرو ريض اهلل عنه

أم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها �قوالن�

اإلمام اآلجري

اإلمام اآللويس �قوالن�

اإلمام أمحد بن حنبل

اإلمام اخلطيب البغدادي

اإلمام البغوي

اإلمام الزخمرشي �قوالن�

اإلمام الشافعي

اإلمام الشوكاين

اإلمام الطحاوي

اإلمام عبد القاهر البغدادي �قوالن�

 102

 428 ،136

392

321

159

123

هامش 47،  101

هامش 41

407 ،258

102

121

92

406 ،392

هامش 33

124

142

258 ،253

الصفحــــةصاحب القول

فهرس األئمة أصحاب عيون األقوال في الصحابة الكرام



في ظالل آيات الثناء على الصحابة النجباء �10

احلافظ العائي 

اإلمام مالك بن أنس �قوالن�

اإلمام املحب الطربي

اإلمام مكي بن أيب طالب

اإلمام النووي �قوالن�

اإلمام ابن حجر اهليتمي املكي

اإلمام ابن حزم �قوالن�

احلافظ أبو بكر اإلسامعيي

اإلمام أبو بكر الباقاين

اإلمام أبو حاتم الرازي �قوالن�

القرطب�ي   العب�اس  أب�و  احلاف�ظ 

�أقوال�

34 ،33

101 ،97

159

253

123 ،98

107

254 ،146

253

340

119 ،107

33

الصفحــــة

  

صاحب القول



�11

الفهرس اإلمجالي للمحتوى

افتتاحية 

بني يدي الكتاب 

مقدمة الكتاب 

متهيد: يف تعريف ال�صحابي وطبق���ات ال�صحابة ومراتبهم وعددهم 

وبع�ض الف�صائل التي ال ي�صاركهم فيها غريهم 

أوالً: تعريف الصحايب 

ثانيًا:عدد الصحابة 

ثالثًا: طبقات الصحابة ومراتبهم وقول ابن األثر وأمحد يف مراتبهم 

رابعًا: فضائل للصحابة ال يشاركهم فيها أحد و)فيه ثامين فضائل( 

الف�ص���ل االأول: ذكر جملة وافرة من ف�صائل ال�صحابة والثناء عليهم 

يف القراآن الكرمي اإجمااًل 

متهيد، وفيه منهج التناول يف هذا الفصل 

أوالً: مما ورد يف فضلهم مجيعًا من اآليات )وفيه واحد وعرشون بندًا(

ثانيًا: مما ورد يف أهل بدٍر من اآليات )وفيه مخسة بنود(

ثالثًا: مما ورد يف فضل أهل أحد من اآليات )وفيه ثامنية بنود(

رابعًا: مما ورد يف فضل أهل اخلندق من اآليات

خامسـًا: ما ورد يف فضل أهل بيعة الرضوان باحلديبية من اآليات )وفيه 

أربعة بنود(

5

7

9

19

21

26

28

33

35

37

38

48

50

53
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سادسًا: ما ورد يف فضل أهل غزوة العرسة من اآليات 
سابعًا: ما ورد يف رسية عبد اهلل بن جحش من اآليات )وفيه بندان( 

ثامنًا: ما ورد يف فضل فقراء الصحابة اآليات )وفيه ستة بنود(

تاسعًا: ما ورد يف عذر املستضعفني بمكة وفضلهم من اآليات )وفيه بندان( 
عارشًا: ما ورد يف فضل املهاجرين من اآليات )وفيه ثامنية بنود(

حـادي عرش: مـا ورد يف فضـل املهاجرين واألنصار مـن اآليات )وفيه 
ستة بنود( 

ثاين عرش: ما ورد يف فضل آل البيت من اآليات )وفيه أربعة عرش بندًا(
ثالـث عـرش: ما ورد يف فضل من آمن منهم من أهل الكتاب من اآليات 

)وفيه ستة بنود(
 رابع عرش: ما ورد يف حق أفراد منهم ريض اهلل عنهم من اآليات

ما ورد يف حق أيب بكر الصديق �وفيه مخسة بنود� 
ما نزل يف صهيب بن سنان 

منقبة لزيد بن حارثة 
ما نزل يف حقِّ عامر بن يارس 
ما نزل يف عبد اهلل بن سام 

ما نزل يف بعض الصحابة 
ما نزل يف بعض السابقني إىل اإلسام منهم 

ما نزل يف فضل بعضهم مات يف الطريق مهاجرًا 
ونزل يف بعضهم 
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ما نزل يف حق عبد اهلل ابن أم مكتوم 

من موافقات القرآن لعمر بن اخلطاب، واالستجابة له و�فيه بندان� 

ما جاء أنه نزل يف حق عثامن بن عفان، و�فيه بندان� 

ما نزل يف عبد الرمحن بن عوف ورجل من األنصار 

ما نزل بسبب سعد بن أيب وقاص 

ما نزل موافقًا لقول أحد األنصار 

ما نزل بسبب ما حدث لرِصمة بن قيس األنصاري 

جرب اهلل خاطر زيد بن أرقم 

ما نزل يف شأن خولة بنت ثعلبة األنصارية 

ما نزل إجابة عن سؤال لسلامن الفاريس وتفريج اهلل تعاىل عنه وإفراحه

الف�صل الثاين: يف ظالل اآيات الثناء على ال�صحابة عامة 

* تزكيـة اهلل تعـاىل هلـم والتبشـر هبـم والتنويـه بأوصافهـم يف الكتب 

الساموية السابقة

* نفى اهلل عنهم اخلزي يف اآلخرة وأثبت هلم العزنَّ والكرامة 

* جعلهم اهلل عدوالً وسطًا خيارًا 

* هم خر أمة واخليار من خر أمة 

* الصحابة أهل الطاعة الذين َحبنََّب اهللُ إليهم اإليامن وزينه يف قلوهبم 

* وعدهم اهلل مجيعًا باجلنة عىل اختالف مراتبهم يف الفضل 

* مواالة أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وحمبتهم 
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الف�صل الثالث: يف ظالل اآيات الثناء على اأ�صحاب امل�صاهد منهم مع 

ر�صول الله ملسو هيلع هللا ىلص 

* يف ظالل آيات الثناء عىل أهل بدر 

* وعـد اهلل اخلارجـني لبدر احلسـنى جلهادهم والقاعدين عنها حلسـن 

عقيدهتم وصدق نياهتم 

* الثناء عىل شهداء ُأحد ريض اهلل عنهم 

* الثناء عىل أنس بن النض وأشباهه وَمْن ثبت مع الننَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص بُأحد 

* ملحق بام جاء يف ثبات النبي ملسو هيلع هللا ىلص  وبعض ما ورد يف فضل من ثبت معه 

ملسو هيلع هللا ىلص بأحد وأبىل بالء حسنًا، وكلهم ممن صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه 

* الثنـاء عىل من شـهد محراء األََسـد وهم من بقي من املسـلمني الذين 

شهدوا أحدًا  

* ملحق ببعض ما ورد يف صفة اخلارجني حلمراء األسد ريض اهلل عنهم 

* عطاءات الرمحن ألهل بيعة الرضوان 

* يف ظالل آيات الثناء عىل أهل غزوة تبوك، وهي غزوة العرسة 

الف�صل الرابع: يف ظالل اآيات الثناء على جماعات من ال�صحابة 

* ما جاء يف فضل اإلمام عيلٍّ وفاطمة واحلسنَني ريض اهلل عنهم 

* الثنـاء عـىل عيلِّ بـن أيب طالـب، ومحزة بن عبـد املطلـب، وعبيدة بن 

احلارث بن عبد املطلب ريض اهلل تعاىل عنهم 

* فضل أهل بيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص )زوجاته وقرابته( 
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* ما جاء يف فضل فقراء الصحابة وضعفائهم ريض اهلل عنهم 
* ما جاء يف فضل بني حارثة وبني َسلِمة األنصاريني ريض اهلل عنهم  

* ما جاء يف الثناء عىل أهل ُقّباء ريض اهلل عنهم 
* فضل من أسلم من أهل الكتاب من أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

الف�صل اخلام�ض: يف ظالل اآيات الثناء على اأفراد من ال�صحابة 

* ما جاء يف فضل أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه 
أوالً: الكالم عىل آيات سورة التوبة ﴿ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ﴾ اآلية
ثانيًا: الكالم عىل آية سورة النور ﴿ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ﴾ 

ثالثًا: الكالم عىل آيات سورة الليل: ﴿ ڀ   ڀ ﴾ اآليات 
* ما جاء يف فضل عثامن بن عفان ريض اهلل عنه 

النحـل: ﴿ڑ  ک  ک  ک﴾  آيـة سـورة  الـكالم عـىل  أوالً: 
ودالالهتا عىل فضائل لعثامن 

ثانيًا: الكالم عىل آية سورة الزمر: ﴿ ې  ې   ى  ى  ائ ﴾
* ما جاء يف فضل عامر بن يارس ريض اهلل عنهام 

* ما جاء يف فضل عبد اهلل ابن أم مكتوم ريض اهلل عنه 
* ما جاء يف فضل صهيب بن سنان الرومي ريض اهلل عنه 

* ما جاء يف فضل زيد بن حارثة ريض اهلل تعاىل عنه 
* ما جاء يف فضل َضمرة بن ُجندب ريض اهلل عنه 

* ما جاء يف فضل َزيد بن َأرقم ريض اهلل عنه 
* ما جاء يف فضل أم املؤمنني عائشة ريض اهلل تعاىل عنها 
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أوالً: نزول القرآن بمدحها وبراءهتا مما ُنِسب إليها من اإلفك 
 ثانيًا: النصُّ عىل أهنا أهل للنبي ملسو هيلع هللا ىلص يف ﴿ ېئ  ېئ  ىئ  ىئ ﴾

 ثالثًا: بركتها ريض اهلل عنها وتعدد فضائلها
* ما جاء يف فضل أم املؤمنني زينب بنت جحش ريض اهلل عنها 

أوالً: الـكالم عىل اآليـة األوىل الواردة يف فضلها ﴿ ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  
ڈ  ژ ﴾ 

ثانيـًا: الـكالم عىل اآليـة الثانيـة ﴿ ٱ  ٻ ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  
پ  ڀ ﴾ 

* ما جاء يف فضل رجل وامرأة من األنصار 
اخلامتـــة 

فهرس املصادر واملراجع 
الفهارس العامة للكتاب

فهرس تفصييل باملوضوعات واإلشارات إىل أهم الفوائد والدالالت
فهرس اآليات القرآنية الواردة يف الكتاب يف فضائل الصحابة وما جيري جمراها

فهرس بأعالم الصحابة املذكورين يف الكتاب الذين ورد أنه نزلت فيهم 
آيات ثناء أو ما جيري جمرى الفضيلة

فهـرس األئمـة أصحاب عيون األقـوال يف الصحابة الكـرام الواردة يف 
الكتاب ومواضعها

- الفهرس اإلمجايل للمحتوى
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